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   الرحمن الرحيم بسم اللّه
 كما هو أهله و أفضل صالته و تحياته علـي سـيد االنبيـاء و آلـه الطـاهرين                     الحمد اللّه 

  المعصومين

فيما » رسالة الهدى«اجابة لطلب كثير من المؤمنين علي تأليف و جيزة من :  أما بعد         
بمـوجز  « الثواب الجزيـل، و سـميتها         اللّهيعم به االبتالء من االحكام الشرعية، راجيا من         

  .؛ انّه ولى التوفيق»الرسالة

  :مقدمة 

معرفة العقائد الدينية من التوحيد و نبوة الرسـول االعظـم و            :  يتعين علي المكلف            
  .امامة العترة الطاهرة، و االعتقاد بيوم الجزاء و الحساب، حسب الدليل دون التقليد

  :المكلف

أما ان يكون عالما بمعرفة االحكام الشرعية عن أدلتها تفضيال، و هذا هو المعبـر                          
عنه بالمجتهد و الفقيه الجامع لشرائط االفتاء، و اما ان يكون محتاطا عارفا بمورد االحتياط،               
و أما ان يكون مقلدا مستندا في عمله الى من يتعين عليه تقليده من الفقهاء، و التقليد في غير                   

  .وريات، و شامل للواجبات و المحرمات و المستجبات و المباحاتالضر

عمل العامى من غير تقليد و ال احتياط باطل اال اذا كان العمـل موافقـا                : 1 مسألة            
لفتوى الفقيه الذى يلزمه عقال الرجوع اليه، و قد تحققت منهالقربة في العمل العبادى أو كـان               

اما لرجوعه الـى مـن يلزمـه        :  ما ذكرنا فصحة عمل العامى     العمل مطابقا للواقع، و علي    
  .الرجوع اليه من الفقهاء، و أما لموافقة االحتياط، و أما لمطابقة الواقع

و هي عبارة عن حالـة      : يتعين في الرجوع الى الفقيه االجتهاد و العدالة       : 2 مسألة            
  . علي الصغائر، و أداء الواجباتباعثة التقوى من ترك المحرمات من الكبائر، و االصرار

اذا  االقوى جواز البقاء علي تقليد الميت فيما عمل به العامى أو لم يعمـل            : 3 مسألة            
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  .عمل بفتواه في الجملة و كان أعلم من الحى

و هو من كان أقدر علي استنباط االحكام، من تحقيق          : االولى تقليد االعلم  : 4 مسألة            
  . االصولية، و االحسن تطبيقا في الفقهيةالكبريات

جميـع   تعرف االعلمية بقول أهل الخبرة العـدول المتتبعـين لالسـتنباط          : 5 مسألة            
هو مالحظة أهل الخبرة لتحقيقات     : االبواب، و أحسن طريقة لمعرفة االعلمية في هذا العصر        

حسن التطبيق علي الموارد، و     الكبريات االصولية من الكتب االستداللية للشخص و مالحظة         
التأمل فيما كتبه من االستدالل انّه من آرائه الخاصة، أو تبعا الساتذته في الرأى، فان ذلك مما            

  .له االثر العظيم في معرفة االعلمية

اذا تساوى شخصان أو أكثر في االعلمية، تخير المقلد في الرجوع لمـن             : 6 مسألة            
  .اعات االورعية في ذلكشاء منهم، و االولى مر

ال تعتب االعلمية في باب الوالية عن االيتام و المجـانين، و الالوصـايا              : 7 مسألة            
التى الوصى لها، و اذا نصب الحاكم الشرعي و كيال علي يجهة المل أو الخذ حق أوللـدفع                  

حاكم الشرعي  عن حق ثم مات الحاكم الشرعي ارتفعت و كالة الوكيل، بخالف ما اذا نصب ال              
وليا علي جهة من الجهات، كالوالية علي االيتام أو االوقاف أو الوصاية فانه ال ترتفع و اليته                 

  .بموتع الحاكم الشرعى

يتعين علي المكلف تعلم بعض االحكام الشرعيه مما هو محـل ابتالئـه             : 8 مسألة            
ة و وقع في شك أو نحوه و لم كأحكام الشك و نحوها من الظن و السهو، و اذا دخل في الصال         

يعلم حكم المسئلة بنى علي ما يحتمله، فان طابق الواقع أو لفتوى من يجب عليه صح عمله و                  
  .اال بطل

 الطهارة:أبواب الفقه

الماء مطلق و مضاف كالمعتصر من االجسام و غيره، كماء الرمـان و             : 1 مسألة            
  .خبثالسكر و هو طاهر و غير مطهر للحدث و ال
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ينجس المضاف بمالقات النجاسة و ان كان كثيرا اال اذا كان جاريا مـن              : 2 مسألة            
العالي الى السافل و القت النجاسة السافل تختص النجاسة بموضع المالقات من السافل اذا كان 

  .الدفع بقوة أو بالعالي للتدافع، و المضاف النجس يطهر بالتصعيد

مـن  : ماء المطلق ينجس اذا تغير بسبب مالقات النجاسة بأحد اوصـافه  ال: 3 مسألة            
كمجاورة الجيفة للماء، و ال بوصف      : اللون و الطعم و الرائحة، و ال ينجس بمجاورة النجاسة         

  .كالكر و الجاري: المتجنس اذا كان معتصما

 المطر و الكر ال     الماء الجاري و ما بحكمه من العيون الواقفة و االبار و          : 4 مسألة            
ينجس اال اذا تغير بأحد االوصاف الثالثة من الطعم أن اللون أو الرائحة، و ان كـان بغيـر                   

  .أوصاف النجاسة

يطهر الماء المعتصم اذا زال تغيير النجاسة باتصاله بالمادة أو بالجـارى            : 5 مسألة            
الجاري، و بحكم الجاري االبار غير      كاالبار الجارية و الحنفيات المتصلة ب     : كالساقية و نحوها  

  .الجارية و ان كان للنجاسة الواقعة منها مقدارت علي وجه االستحباب

اذا كان الماء كرا ال ينجس بمالقات النجاسة االمع التغير بأحد االوصاف            : 6 مسألة            
لطهارة و اال تنجس الثالثة، و اذا تغير فان كان الباقي منه بمقدار كر و لم يتغير فهو محكوم با

  .الجميع و لو بتغير قليل من الكر

ما كان بحسب الوزن ألف و مائتا رطل في العـراق، و بحـسب              :  الكر 7 مسألة             
  .الكيلو المتعارف في هذه العصور ثالثمائه و ثالثون كيلو و تسعمائة و ست غراما

ما كانت ستة و ثالثون شبرا و قد        الطريقة الى معرفة الوزن في المساحة       : 8 مسألة            
  .تكفي السبعة و العشرون في بعض المياه

يطهر ماء المطر حال نزوله كلما أصاب من المتنجسات القابلة للتطهيـر            : 9 مسألة            
من الماء للتطهير من الماء، و للفرش و االواني اذا زالت النجاسة عنها، و ال تحتاج الفـر و                   

  .لتعدد و االمتزاجنحوها الى العصر و ا
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اذا تنجس االناء بولوغ الكلب فيعفر بالتراب أوال، و يطهـر بمالقـات             : 10 مسألة            
  .المطر من غير حاجة الى التعدد

اذا القى ماء المطر المتنجس و نفذ في جسمه تماما طهـر ظـاهره و               : 11 مسألة            
  .باطنه، و اال طهر ظاهره و بقي باطنه علي النجاسة

كما اذا انقطع المطر و علم ان المتقاطر من الماء علي عين النجاسة أو              : 12مسألة            
المتنجس كان المتقاطر من ماء المطر نجسا و الماء المطهر ما يسمى مطرا و ان لـم يجـر                   

  .على األرض الصلبة علي االقوى

النجس و ازال العـين أو      اذا تصل ماء المطر بالميزاب و اتصل مائه ب        : 13 مسألة            
  .بالمتنجس فقد طهر

الماء المستعمل في الوضوء طاهر، و مطهر من الحدث و الخبـث، و             : 14 مسألة            
  .كذا المستعمل في رفع الحدث االكبر و ان كان االولى عدم استعماله في الحدث

خرج البول بالماء و ماء الغسالة نجس، و االقوى كفاية المرة في غسل م      : 15 مسألة            
  .ان كان االولى مرتين، و ال يجزي غير الماء

ماء االستنجاء من البول أو الغائط طاهر و لكن بشرط ان ال يتغير أحد              : 16 مسألة            
اوصافه الثالثة، و ليس له اجزاء متميزة من الغائط و لم يتعد الغائط تعديا فاحشا من المخرج                 

من الخارج، فاذا خرج الدم مثال معالبول أو الغائط فال يحكم بطهارة و أن ال تصل اليه نجاسة    
  .ماء االستنجاء

  .ال يشرط سبق الماء علي اليد في طهارة ماء االستنجاء و ان كان أولى: 17 مسألة          

يتخير في االستنجاء في مخرج الغائط بين الغسل بالماء و المسح بمـا             : 18 مسألة            
اسة كالحجر و نحوه، و ان كان الغسل أفضل، و ان تعدت النجاسة عن الخرج فـال                 يقلع النج 

  .يطهرها اال الماء
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يتعين المسح ثالثا و ان حصل النقاء باالقل، و يعتبر فيما يمـسح بـه               : 19 مسألة            
و . الطهارة و أن ال تكون فيه رطوبة سارية، و تحصل الطهارة بزوال العين و ان بقى االثر                

 تكفي الجهات الثالث في الحجر الواحد، و يتعين في الماء زوال العين و االثر و ان بقـى                   ال
  .اللون و الرائحة

كالخبز، و الكتب المقدسة، و تربـة سـيد         : يحرم االستنجاء بالمحرمات  : 20 مسألة            
  .السالمو نحوها الشهداء عليه

  .الكلب و الخنزيرسؤر الحيوانات طاهر اال الكافر و : 21          

 التخلى و االستبراء

يجب في حالة التخلي كسائر االحوال ان يستر المتخلي العـورة عـن             : 21 مسألة            
الناظر المحترم رجال أو امرأة، مجنونا أو طفال مميزا، نعم يجوز للزوج و الزوجة ان ينظر                

  .كل منهما الى عورة االخر

القبـل و   : و في المـرأة   . الذكر و البيضتان و الدبر    : رجلالعورة في ال  : 22 مسألة            
  .الدبر، و االولى االجتناب من الناظر و المنظور اليه عن الشعر النابت بأطراف العورة

المعالجة و   كنظر الطبيب : يجوز النظر الى عورة غيره عند االضطرار      : 23 مسألة            
  .، فاالولى االجتزاء بهاان أمكن دفع االضطرار في مرآة تقابل العورة

يحرم استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم البدن و بالعورة أيضا دون حالة            : 24 مسألة            
خروج قطرات البول، و ال يجوز االستنجاء اذا اشتبهت القبلة اال بعد اليأس و عـدم امكـان                  

  .االنتظار عن التخلي و ان حصل لظن بالقبلة عمل به

كيفية االستبراء ان يمسح ما بين المقعدة و أصل الذكر ثالثا ثـم يـضع   : 25ألة   مس          
رأسه   سبابته و ابهامه فوقه و يمسح الى رأسه ثالثا ثم يضع سبابته و ابهامه فوقه و يمسح الى

  .ثالثا ثم يعصر رأسه ثالثا
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ا بالطهـارة و     و اذا تم االستبراء و رأى رطوبة مشتبه من البول و غيره حكم عليه                       
  .عدم ناقضيتها للوضوء، و اذا كان االستبراء بعد الجنابة فال يحكم علي الخارج بالمني أيضا

 :النجاسات احدى عشر 

  البول و الخرء: األول و الثاني

البول و الخرء من كل حيوان ذي نفس سائله غير مأكول اللحـم اصـالة       : 1 مسألة            
  .ع، أو بالعارض كالحيوان و موطوء االنسانكالكالب و الخنازير و السبا

أبوال مأكول اللحم و غيره من ذي النفس و خرئه طاهرة، و كذا رجيـع               : 2 مسألة            
  .الطيور المحرمة و أبوال الخشاف علي االقوى

  المنى: الثالث

المني من كل حيوان ذي نفس سائلة كان حالال لحمه حراما نجس غيـر              : 3 مسألة            
  .ذى النفس السائلة فان منيه طاهر

  الميتة: الرابع

الميت من ذي النفس من الحيوان الّذي تحله الحياة نجس، عدا ما ينفصل             : 4 مسألة            
القروح و نجوها، و أما ما      . كالفالول و قشور الجرب و الّتي علي الشفة       : من أجزائه الصغار  

 و الظفر و الصوف و الـريش فطـاهر، و كـذا             ال تحله الحياة منه كالعظم و السن و القرن        
  .البيضة من الميت اذا اكتست القثشر االعلى

  ما يأخذ من يد المسلم، و سوق المسلمين و أرضهم من الجولد و: 5 مسألة          

اللحوم و الشحوم اذا كانت في مقام االستعمال طاهر، و أما ما يأخذ من يد الكـافر فمحكـوم                   
األول ان يعلم بعدم    : ا أخذ من يد المسلم و كان مسبوقا بيد الكافر فهووجهين          بالنجاسة و أما اذ   

فحص المسلم عم الطهارة فمحكرم بالنجاسة، الثاني ان يطمئن بفحص المسلم و هذا محكـوم               
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بالطهارة، و أما اذا أخذ من يد الكافر و لكن لم يعلم انّه من ذي النفس السائلة أم ال كالمسك و                     
  .الطهارة و ال تجوز الصالة فيهنحوه فمحكوم ب

  .ما يأتى من الجلود من بالد الكفر في هذا العصر محكوم بالطهارة: 6 مسألة          

ء من الحيـوان أم      ما يأخذ من الكفار من االشياء المترددة بين كونها جزه         : 7 مسألة            
 مـن االدويـة و سـائر        ال، كالالستيك محكومة بالطهارة، و تصح الصالة فيها، و ما يأخـذ           

  .المائعات من االدهان و المعلبات محكومة بالطهارة أيضا

  الدم:الخامس

دم ذي النفس السائلة نجس و غير ذي النفس طاهر كدم السمك و القمل و               : 8 مسألة            
البرغوث و الخنفساء و نحوها، و المشكوك من أيهما محكوم بالطهارة و العقلة المستحيلة من               

  . نجسة حتى العقلة في البيضةالمني

الدم لمختلف من الذبيحة طاهر، اذا خرج الدم المتعارف خروجه بالـذبح،  : 9 مسألة            
و كان الحيوان مما يأكل لحمه من ذي النفس، و االولى االجتناب عـن دم االجـزاء غيـر                   

  .المأكولة اللحم، كالطحال و نحوه

 في الفم فهو محكوم بالطهارة كدم االسنان و نحـوه، و            اذا استهلك الدم  : 10 مسألة            
  .يجوز ابتالعه

  :الكلب و الخنزير: السادس و السابع

الكلب و الخنزير البريان نجسان حتى فيما ال تحله الحيـاة كالـشعر و              : 11 مسألة            
  .الظفر و العظم و اللعاب و جميع الرطوبات منهما، دون الكلب و الخنزير البحريين

  :الكافر: الثامن

كل من انتحل الى غير االسالم كالمشرك و المتردد في التوحيد، و مـن    : 12 مسألة            
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كاليهود و النصارى أو أنكر ضروريا من ضروريات الدين علي وجه يرجع الى             : كان كتابيا 
 علـى    و رسوله و آله المعصومين      انكار الرسالة أو صدر منه ما يوجب الكفر، كالسباب للّه         

وجه ال يخرج عن االلتفات و االختيار، و بحكم الكافر الخوارج و النواصب و من تعـرض                 
لسباب االئمة عليهماالسالمو ان كان من الشيعة، و كذا الغالة ان رجع الغلو الى انكار التوحيد                

  . مع النبي و أهل بيته أو مع سائر النبياء أو الرسالة أو اتحاد اللّه

  المسكر: التاسع

كل مسكر مايع باالصل نجس دون الجامد كالحشيشة و ان صار مايعـا             : 13 مسألة            
بالعرض، و أما ما يأخذ من االخشاب المسمى باالسبيرتو فمحكوم بالطهارة، دون المتخذ من              

  .الخمر و المسكرات فمحكوم بالنجاسة

  الفقاع: العاشر

  .»بالبيرة«و يسمى بالعصر الحاضر           

الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير غالبا دون ما يستعمله االطباء من            : 14 مسألة            
  .ماء الشعير للمرضى، و االولى في المتخذ من غير الشعير أيضا و ان لم يكن مسكرا بالفعل

  العصير: الحادى عشر

اهما، نعـم   العصير من العنب و الزيب طاهر، اذا غليا باالر و ذهب ثلث           : 15 مسألة            
يحرم أكلهما، و ينجسان اذا غليا بنفسها، بناء علي أن الغليان منهما موجب لالسكار كما ينقله                

  .أهل الخبرة، و اال فعند الشك في ذلك فالحكم هو الطهارة

يجوز أكل الزبيب و الكشمش في االمراق، و فميا يجعل فـي االرز و              : 16 مسألة            
و أما   ذلك في جوف االرز و المرق فيحرم أكله و ان لم يكن نجسا،            المحش ما لم يعلم بغليان      

  .عصير المتري فال يحرم أكله و ان غال

االقوى ان عرق الحيوان الجالل ليس بنجس، و ان كان االولى االجتناب : 17 مسألة          
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ء الحائض، و ان وجب االجتـاب عنـه          كالزنا و وطى  : عنه، و كذا عرق الجنب من الحرام      
  .بالصالة

 :المطهرات و هي احدى عشر

  الماء: األول

: ال يعتبر تعدد الغسل في الماء الكثير و يعتبر التعدد فـي المـاء القليـل            : 1 مسألة            
كاالواني النجسة و الثياب، و ال يحتاج التعدد لمخرج البول فتكفي الغسلة الواحدة، و ان كـان       

  .االولى التعدد كما تقدم

يعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عن المتنجس من الثـوب و             : 2سألة   م          
  .االوانى و يعتبر العصر فيما يقبل العصر و ال يحتاج الى العصر في الماء الكثير ايضا

اذا تنجست آنية في ولوغ الكلب غسلت ثالثا، و البدش في الغسلة االولى             : 3 مسألة            
، و الغسلتين االخيرتين في الماء و ال يكفي في الغسلة االولى غير الترب              ان تكون في الترب   

  .و لو عند االضطرار

اذا كانت االنية غير قابلة لمسح التراب فيجعل التراب فيهـا و يحركـه              : 4 مسألة            
  .حركة عنيفة اذا تعذر التعفير عادة

 يغسل أخيرا بالماء الكثير أو القليـل،        ال فرق في التعفير بالتراب بين ان      : 5مسألة             
  .نعم ال يحتاج التطهير بالماء الكثير الى تعدد الغسل بالماء مرتين

يجب غسل االناء لموت الجزدي و لشرب الخنزير، و االولى التعفير قبل            : 6 مسألة            
لنبيـذ  ا الغسل بالماء، و يستحب غسل االناء سبعا لمباشرة الكلب و موت الفـأر، و شـرب                

  .والخمر

االواني الصغيرة يتعين في تطهيرها أن يدار الماء ثم يراق ثالث مرات،            : 7 مسألة            
و في االواني الكبار ان يجري الماء عليها علي وجه يستوعبها ثم يخرج ماء الغسالة المجتمع                
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  .لمخرجة للماء طاهرةفيها بآلة أو بتحريك االناء و دفع الماء الّذي فيها، و البد من عود االلة ا

  األرض: الثاني

¨ األرض تطهر ما يسمها من القدم و النعل، فيمسح القدم عليها أو المشى              : 8 مسألة            
علي وجه تزول النجاسة منه، و ان لم يكن خمسة عشر خطوة، و ال تطهـر األرض خـشبة                  

  .األقطع

و الرمل و غيره كـالحجر دون       ال فرق في األرض المطهرة بين التراب        : 9مسألة             
  .الجص و االجر، و االحوط وجوبا ان تكون األرض جافة و طاهرة

  الشمس: الثالث

الشمس تطهر األرض و ما ال ينقل من االبنية و ما اتصل في االبنية من : 10 مسألة          
 خشب و أبواب، و تطهر االواني المثبتة دون الحصر و البواري و تطهر الشمـسس ايـضا                

  .االشجار و النخيل و الخصروات و الثمار و ان حان اقتطافها

البد في مطهرية الشمس من رطوبة المتنجس ثـم التجفيـف باشـراق             : 11 مسألة            
ء أيضا اذا أشرقت الشمس علي ظاهره و         الشمس عليه من غير واسطة، و تطهر باطن الشى        

صقة فال يكفي اشراق الشمس علي جسم       جف الباطن بحرارتها، نعم اذا كانت هناك أجسام مال        
  .في تطهر الجسم المالصق

  االستحالة: الرابع

ء احالته دخانا أو رمادا او بخارا دون مـا غيرتـه         تطهر النار كل شيى   : 12 مسألة            
  .كالفحم و الخزف و االجر

فيـه جـسم    يطهر الخمر بانقالبه خال بنفسه او بالعالج كما اذا طـرح            : 13 مسألة            
  .يوجب انقالبه الى الخل
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ال يطهر الخمر المنقلب خال اذا تنجس بنجاسة خارجية من غير الخمـر  : 14 مسألة            
  .و ان انقلب الى الخل أخيرا

  ذهاب الثلثين في العصير: الخامس

اذا ذهب ثلثا العصير بالنار او بالشمس فانه يوجب عدم حرمة البـاقي             : 15 مسألة            
ى االقوى، نعم اذا غال بنفسه فاالقوى النجاسة و الحرمة بناءا علي مسكريته كما اشرنا اليه                عل

  .سابقا

  االنتقال: السادس

اذا انتقلت النجاسة كالدم و نحوه في جسم آخر وعد جزء منه، كانتقـال              : 16 مسألة            
مـا اذا امـتص البـق دم        الدم الى جسم االنسان حكم عليه بالطهارة، و اذا شك في االنتقال ك            

  .االنسان و قبل ان يصير جزء من بدنه قتل البق فان الدم محكوم عليه بالنجاسة

  االسالم: السابع

االسالم مطهر للكافر مطلقا، حتى المرتد عـن فطـرة اذا رجـع الـى          : 17 مسألة            
 الكفار في   االسالم، و الكافر نجس حتى فضالته من شعر وعظم و بصاق، و الكتابيون بحكم             

  .النجاسة

  التبعية: الثامن

اذا اسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة و تتبع آالت التغسيل في تطهيـر              : 18 مسألة            
  .الميت، و كذا يد المغسل دون الثياب و البدن، نعم اذا مس ميتا وجب عليه الغسل

  زوال عين النجاسة: التاسع

  .اسة من الصامت من الحيوان، و بواطن االنسانزوال عين النج: 19 مسألة          

  الغيبة: العاشر
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  .غيبة االنسان مطهرة لبدنه و ثيابه اذا اطمئن من تطهيره في حال الغيبة: 20 مسألة          

  استبراء الجالل: الحادى عشر

اذا استبرء الحيوان الجالل بما يخرجه عن اسـم الجلـل مـن المـدة               : 21 مسألة            
  .وصة في الحيوانات كان مطهرا لبوله و خروجهالمنص

  االستبراء: الثانى عشر

  .االستبراء بعد البول و المني مطهر للبلل المشتبه بالمني و البول: 22 مسألة          

 أحكام النجاسات

 يأتى غالبها في أحكام الصالة في االعادة و عدمها في الوقت و الخارج، وتكـرار                          
  .لثوبين المشتبه احدهما بالنجاسةالصالة في ا

وجـه ان    الينجس المالقي للنجاسة بجفاف الطرفين و ينجس مع البلـل         : 23 مسألة            
  .تتصل الرطوبة من احدهما باالخر

تثبت النجاسة بالعلم أو بشهادة العدلين او اخبار ذا اليد، و ال تكفي شهادة              :24 مسألة            
  . كان عادال، و يكفي قول ذى اليد و ان كان كافرا او أجيراالواحد علي االقوى و ان

 ما يعفى عنه في الصالة

  :و هي أمور

  :األول

يعفى عن دم الخروج و القروح، و االولى أن يكون العفـو فـي حـال           : 25 مسألة            
  .يتعسر التطهير علي الشخص

  :الثاني
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ذا كان أقل من الدرهم البغلي، و االولى        يعفى عن الدم في حال الصالة ا      : 26 مسألة            
  أن يكون بمقدار عقد السبابة متفرقا أو مجتمعا و ال يعفى عن دم نجس العين و

ال عن الدماء الثالثة من الحيض و النفاس و االستحاضة، و ال يعفى دم الميت، و اذا شك فى                   
  .ي الدم فال عفو قيهالدم انّه من العفو عنه أو ال حكم عليه بالعفو، و أما المتنجس ف

كالجوارب و القلنسوة   : يعفى عن النجاسة فيما ال تتم الصالة فيه منفردا        : 27 مسألة            
و الخف و نحو ذلك و يعفى عن ثوب المرية اذا كانت نجاسة من البول و لـم يكـن عنـدها       

  .بيغيره، و ليكن غسل الثوب في اليوم و الليلة مرة واحدة، و ال عفو في ثوب المر

يحرم استعمال او اني الذهب و الفضة و المغصوبة و ان استعمالها مع             : 28 مسألة            
الغسل صح وضوئه و غسله، و أو انى المشركين حكومة بالطهارة           . الجهل بها في الوضوء و    

  .ما لم يعلم بنجاستها

 الميت و أحكامه

  :غسل مس الميت

سل في مس الميت اذا برد تمام جسده بين المسلم          ال فرق في وجوب الغ    : 29 مسألة            
و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط من االنسان اذا كمل له أربعة أشعر، نعم اذا تم غسله       
و المسه فال يجب الغسل عليه، و اذا لم يمكن غسله و قام التيمم مقام الغسل و المس الميـت                    

  .فاالحوط وجوبا الغسل

ال فرق في وجوب الغسل بينما تحله الحياة كاللحم و عدمه كـالظفر و              : 30 مسألة            
الشعر، و يتعين وجوب الغسل بمس الظفر دون مس الشعر أو مس الميت بالـشعر وجـوب                 

  .التغسيل و التيمم كفائى

يجب كفاية توجيه المحتضر الميلم الى القبلة، و كيفية ان يلقى المريض            : 31 مسألة            
، و يكون باطن قدميه و وجهه الى القبلة علي نحو لو جلس كان مـستقبال للقبلـة                  علي ظهره 

  .واالولى مراعات ذلك الى ما بعد الغسل
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يجب تغسيل الميت المسلم دون الكافر من غير فرق بين المسلمين عـدا             : 32 مسألة            
المـسلمين   لزنى من النواصب و الخوارج و الغالة و يجب تغسيل أطفال المسلمين بل و ولد ا             

ويغسل السقط أيضا اذا كمل له أربعة أشهر و يكفن و يدفن و اذا كان أقل من أربعة أشهر لف 
  .بخرفة و دفن

تعتبر المماثلة في الذكورية و االنوثية بين المغسل و الميت االالزوج و            : 33 مسألة            
نين، و يعتبر أيضاالغسل ان يكون      الزوجة و المحارم و الطفل الّذي ال يزيد سنه علي ثالث س           

من أهل االيمان في حالة االختيار، و يجوز في حالة االضطرار من المخـالف، و اذا اشـتبه       
  .ميت أو عضوه بين الذكر و االنثى جاز تغسيله لكل من الرجل و المرأة من وراء الثياب

  .يجوز للصبي و ان وجد البالغ ان كان مميزا: 34 مسألة          

 ية غسل الميت و تيممهكيف

يغسل الميت أوال بماء السدر و ثانيا بماء الكافور و بماء القراح ثالثا و              : 35 مسألة            
يكفي مسمى السدر و الكافور و ال يجوز بماء السدر و الكافور بمـا مـضافا و يكفيالغـسل                   

  .ارتماس كل عضو من االعضاء الثالثة ارتماسة واحدة دون مجموع االغسال

يتعين التيمم في من أحرق بالنار و المجدور اذا خيف تمـزين جلـدهم              : 36 مسألة            
بالغسل، و اذا كان الميت محرما لم يجز في غسله الكافور، و اذا نسي الغسل أو أحد االغسان                
أو التيمم ان لم يصح الغسل و دفن وجب نبشه و تغسيله مالم يتالشى، و يتعين فـي الغـسل،       

  .و طهارة الماء و تطهير االعضال اذا كانت نجسة، و رفع المانع عن الغسلالنية 

يجب الحنوط علي مساجد الميت السبعة الجبهة و الكفين و الـركبتين و             : 37 مسألة            
االبهامين بالكافور، و االفضل ان يكون بسلعة مثاقيل صيرفية، و ال يجوز بطيب آخر و لـو                 

ولى في الحنوط قبل التكفين مثله اذا فقدت المياه الثالث قام عن كل             في حال االضطرار، و اال    
ماء تيمم، و االولى اضافة تيمم رابع عن المجموع، و اذا فقد أحد االغسال و لم يتيسر القراح                  

  .قام التيمم مقامه
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 تكفين الميت

زر و هو يستر يجب تكفينه وجوبا كفائيا كالتغسيل بأثواب ثالث أحدها المئ: 1 مسألة          
ما بين السرة و الركبة الثاني القميص و هو ما يصل الى نصف الساق الثالث االزار و هـو                   
مكا يغطى به تمام البدن و يكون الطول زائدا علي طول الجسد والعرض بما يوضـع أحـد                  

  .جانبيه علي االخر و اذا تنجس الكفن قبل الدفن وجب تطهيره

  .د أثواب الكفن كفى ما تيسر منها و اال فيما يستر العورةاذا تعذر أح: 2 مسألة          

ال يجوز تكفين الميت بالمغضوب و لو في حالة االضطرار و ال بالحرير             : 3 مسألة            
و ال بجلد الميتة و ال بالنجس و ان عفى عنه في الصالة و ال بما ال يؤكل لحمه، و ال بجلـد                       

  .غضوب دفن عارياالمأكول و اذا انحصر االمر في الم

  .كفن الزوجة و مؤنة تجهيزها علي زوجها و ان كانت مؤسرة: 4 مسألة          

يخرج الكفن من أصل المال و ان كانت عليه ديونا و يقدم علي الديون و               : 5 مسألة            
  .الوصايا و المواريث و ان تبرع متبرع بالكفن و رضي الوارث سقط عنهما

 من السنن االكيدة وضع عودين رطبين مع الميت من جريد النخـل و اال               :6 مسألة            
  .فمن السدر، و فضل تشييع الجنائز كثير

 الصالة علي الميت

تجب الصالة علي كل مسلم و ان كان مخالفا و علي الطفل اذا بلغ الستة               : 1 مسألة            
ة أيضا علي ولـد الزنـى مـن         من السنين و يستجب لما دون ذلك اذا ولد حيا و تجب الصال            

  .المسلمين

يعتبر في صحة الصالة االيمان، و ان لم يكن بالغا و تصح مـن المـرأة         : 2 مسألة            
على الرجل، و يستجب فيها الجماعة و ان أوصى الميت بالصالة الى شخص تعين عليه و اذا            

  و الصالة عليهلم يوصى فاالولى بالميت في جميع أحكامه من التغسيل و التكفين 
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و الدفن هو الولي بميراثه و ال يجوز مزاحمته و ان لم يكن اذنه شـرطا فـي صـحة هـذه                 
  .االعمال علي االقوى

ال يعتبر في صالة االموات الطهارة، و ان كانت مع الطهارة أفضل، و ال      : 3 مسألة            
ه، و يجب فيها اسـتقبال      ركوع فيها و ال سجود، و تبطلها القهقهة و نحوها من التكلم و غير             

القبلة و القيام، و ان يكون رأس الميت الى يمين المصلي و رجاله الى يساره، و ان ال يكون                   
  .مائل أو علو مفرط

 كيفية صالة االموات

ء بأن يقول بعد التكبيرة      صالة االموات خمس تكبيرات و يجزي في الدع       : 4 مسألة            
اللهم صل علـي    : ، و بعد الثانية     و أشهد ان محمدا رسول اللّه       للّهأشهد ان ال اله اال ا     : االولى

اللهم اغفر  : اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة       : محمد و آل محمد، و بعد الثالثة      
لهذا الميت، ثم يكبر و ينصرف، و ان لم يحسن الدعاء كبر خمسا و انصرف، و ان دفن و لم                  

  .يصلى عليه ثلى علي قبره

 الدفن

يجب كفاية دفن المسلم و من بحكمه من طفل أو ولد الزنى من المسلمين،              : 1 مسألة            
و الدفن هو مواراة الميت في األرض و االفضل ان يكون الى الترقوة و ال يصح وضعه في                  
بناء أو تابوت أو ما يستعمله بعض الناس من توديع الميت في بناية ثم نقلـه الـى المـشاهد                    

  .لمشرفةا

غالـب   يتعين ان يكون الميت رأسه الى المغرب و رجاله الى المـشرق           : 2 مسألة            
البلدان علي جنبه االيمن و اذا اشتبهت القبلة سقط االستقبال و دفن الى جهة ما لم يجعل الظن                  

  .فيعمل علي طبقه

الحاقها  فر و االولىيجب دفن االجزاء المبانة من شعر و سن و عظم و ظ: 3 مسألة          
  .ببدنه بالدفن ان أمكن
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ال يجوز دفن المسلمين و اوالدهم في مقابر الكفار و ال العكس و اذا دفن               : 4 مسألة            
  .أحدهم موضع االخر نبش و دفن في موضع آخر

ال يجوز الدفن في االراضي المغصوبة عينا، أو موقوفة لغير الـدفن أو             : 5 مسألة            
قا لحق ـ كحق الرهن و ال في المساجد علي االقوى، و ال في مكان يوجب هتك الميـت   متعل

  .كالمزبلة و البالوعة و ال في قبر غيره قبل اندارسه

يستجب نقل الميت الى المشاهد المشرفة و السيما المشهد الغروي علـى            : 6 مسألة            
ت و تقطيعهساكنه أفضل تحية علي وجه أن ال يستلزم اهانة المي.  

ال يجوز نبش قبر المسلم اال اذا كان فـي مكـان مغـصوب أو تـدارك                 : 7 مسألة            
الواجبات الّتي عليه من الغسل و نحوه أو الثبات حق لمشاهدة جسده أو خيف عيه من السباع                 

  .دفن في مكان ال يوجب هتكه كالدفن في الزبلة و البالوعة

 الدماء الثالثة

  :الحيض و أحكامه

دم الحيض أسود أو أحمر حار غليظ يخرج بحرقة غالبا و كل دم تـراه               : 1 مسألة            
الصبية قبل اكمال تسع سنين فهو استحاضة و ان كان في صفاة الحيض، و كذا ما تراه المرأة         

  .بعد سن اليأس و قد يعلم بأنه ليس باستحاضة كدم الجروح و القروح

لمرأة مشكوكة البلوغ و كان الخارج منها بصفاة الحيض فهـو           اذا كانت ا  : 2 مسألة            
  .محكوم بالحيضية، و اال فليس بحيض

اذا خرج الدم ممن يشك في بلوغها و هو بصفاة الحيض حكم بالحيضية و : 3 مسألة            
  .االقوى هو امارة علي سبق البلوغ و يجتمع الحيض مع الرضاع و الحمل

 اشتبه دم البكارة و الحيض فتختبر المرأة مفسها بادخال قطنة بالفرج و   اذا: 4 مسألة            
تنتظر مدة ثم تخرجها فان كانت القطنة مطوقة فهو دم البكارة، و ان غمست القطنة بالدم فهو                 
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  .حيض

يأس المرأة عند الحيض ببلوغ الخمسين في أكثر النساء و الستين للقرشية            : 5 مسألة            
  .من المناطق الحارةو بعض النساء 

أقل الحيض ثالثة أيام متوالية، و أكثره عشرة، و أقل الطهر عـشرة، و              : 6 مسألة            
الطهر المتخلل في زمان الحيض من العشرة بعد ثالثة أيام الحيض المتوالية محكوم بالحيضية              

  .و أما اذا وقع الدم في يوم ثم وقع في الخامس و التاسع مثال فليس بحيض

الحائض أما ان يكون لها عادة وقتية أوعددية، و أما ان يكون لحيـضها              : 7 مسألة            
وقت أو عدد، و أما ان يكون ليس لها عادة أصال، و الّتي ليس لها عادة أصال أما مبتـدأة و                     
هي الّتي لم تر حيضا سابقا و أما مضطربة و هي من تكرر حيضها و لم تستقر لها عـادة و                     

  .لوقت و العددأما ناسية ا

اذا تكرر الحيض مرتين في زمان واحد بعد دخاص فهي ذات الوقـت و              : 8 مسألة            
العدد في الحيضة الثالثة و أما اذا تكرر مرتين و اتفقا بالعدد فقط أو في الوقت فقط فهي ذات                   

  .عددية أو وقتية

 بمجرد رؤية الدم، و تتحيض      المرأة ذات العادة الوقتية و العددية تتحيض      : 9 مسألة            
ذات الوقتية فقط أيضا، سوى ان كان الدم بصفاة الحيض أم ال و ان تعجل الدم بها بيـوم أو                    

  .يومين في الوقتية أو العددية، أو في الواقتية فقط فهو من الحيض ايضا

أو اذا انكشف للمراأة أن الدم ليس بحيض كما اذا وقف الدم علي يـوم               : 10 مسألة            
يومين و ان كان في زمان عادتها من الوقت و العدد وجب قضاء ما تركته من العبـادة مـن               

  .الصوم و الصالة و نحوهما

اذا تجاوز الدم العشرة من ذات العادة الوقتية و كان أكثـر مـن زمـا                : 11 مسألة            
م تجاوز الدم الى    حيضها و عدده، كما اذا كانت عادتها ان تحيض في أول الشهر سبعة أيام، ث              

فالمجموع حيض، و ان تجاوز الدم العشرة فتقتصر علي السبعة أيام مـن عادتهـا و    : العشرة
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  .تجعل الباقي استحاضة

من كانت مبتدوة في دمها أو مضطربة أو ناسـية للعـدد و الوقـت، و         : 12 مسألة            
شروطه من ثالثة أيـام، و  رجعت الى التمييز، فتأخذ ما هو بصفاة الحيض ب        : اختلف لون الدم  

  رجعت الى أرقابها من االم و: ال يزيد علي الشعرة، و ان كان الدم بلون واحد

الخالة و العمة و االخت بما يناسب سنها من اعمارهن السابقة، و اال جعلت من كـل شـهر                   
 سبعة أيام لحيضها، و ان فأجا المرأة الدم و لم يكن بصفات الحيض احتاطت وجوبا بين تروك

  .الحائض و أعمال المستحاضة

 احكام الحيض

 و   ال يجوز للحائض الصالة و الصوم و االعتكاف و ال مس اسم اللّـه             : 13 مسألة            
ء  الرجل وط  كتابة القرآن و قراءة العزائم و ال دخول المسجدين أو اللبث في المساجد، و يحرم              

  .اللمس و نحوهمازوجته اذا كانت حائضا دون االستمتاع من التقبيل و 

و وجب عليه اخراج آلته اال في صورة عدم قدرته علي االخراج، و يحرم عليه وطئها أيضا                 
  .كالعادة و التمييز: اذا قامت االمارة الشرعية

فاالولى ان يكفـر  : ء الرجل زوجته في حالة الحيض عامالً بذلك        اذا وط : 14 مسألة            
بنصف دينار و في آخره بربع دينار، و ال كفارة علـي            في أول الحيض بدينار، و في وسطه        

  .المرأة و ان كانت مطاوعة له

الكيفيـة و    يجب الغسل عند النقطاع حيضها و غسلها و كغسل الجنابـه          : 15 مسألة            
  .االحكام، و لكن تتوضا بعد الغسل أيضا

مما وجب عليهـا    سجب علي الحائض قضاء ما فاتها من شهر رمضان          : 16 مسألة            
دون الصالة، اال اذا دخل وقت الصالة و أمكنها من الطهارة فيجـب عليهـا القـضاء و اذا                   

  .طهرت قبل الغروب و أمكنها الغسل و الصالة أو التيمم و الصالة وجب عليها القضاء
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 االستحاضة

  .االستحاضة دم أصغر بارد رقيق يخرج من غير قوة و حرقة غالبا: 17 مسألة          

  كل دم تراه المرأة بعد اليأس أو قبل اللبلوغ تسعا أو أقل من ثالثة أيام:18 مسألة          

  .ز عشرة أيام فهو دم استحاضة ان لم يكن جرح أو قرح أو دم بكارةوأو تجا

و هي مـا اذا جعلـت       : االولى الصغرى : االستحاضة علي ثالثة اقسام   : 19 مسألة            
و : الثانية الوسـطى . ثت منغير أن تنغمس، و حكمها أن تتوضأ لكل صالةالمرأة القطنة و تلو 

هي ما غمس الدم القطند و ال يسيل منها، و حكمها الغسل لصالة الغداة والوضوء لكل صالة                 
الكبرى، و هو أن يسيل الدم من القطنة الى الخرقة، وحكمها أن تغتسل الـى الغـداة                 . الثالثة

 غسال للعشائين، و اذا فرقت الفرائض لعذر أو لعمد اغتـسلت            والى الظهرين تجمع بينهما و    
للعصر و العشاء أيضا، و تكون اغسالها خمسة أغسال و تتوضأ لكل فريـضة بوضـوء، و                 

  .االولى الحاق حكم الوسطى بالكبرى لو لم يكن ثوى و متعينا

الغسل و الوضوء   اذا تعذر علي المرأة الغسل تعين عليها التيمم بدالعن          : 20 مسألة            
لكل صالة، و يتعين عليها المبادرة الى الصالة اذا احتملت عود الدم، و جاز لها تأخير الصالة   

  .اذا اطمأنت بعدمه

ال تحتاج المستحاضة الى غسل أو وضوء في الصالة المسحبة و تكفي            : 21 مسألة            
  .الوضوآت الواجبة في الصالة المستحبة

 يتعين علي المستحاضة اختبار حالها في اوقات الصالة بادخال القطنة و            :22 مسألة            
تبديل الخرقة و تطهيرها والصبر قليال لتعرف استحاضتها من أي االقسام الثالثة، و ال يجوز               

  .االختبار قبل الوقت اال اذا علمت ان حالتها ال تتغير الى مجيء الوقت

 النفاس

و دم الوالدة و يحصل مع الوالدة أو بعدها حتى لـو كـان              دم النفاس ه  : 23 مسألة            
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مضغة أو علقة ان علم انها مبدأ انسان و اذا شك بأنه مبدأ انسان فليس بنفاس، و أكثر النفاس                   
  .عشرة و ليس ألقله حد

  تر الدم أصال أو ابتداء الحساب في النفاس بعد انفصال الولد، و اذا لم: 24 مسألة          

  .العشرة فليس بنفاسرأته بعد 

فالليلة االخيرة خارجة عن حساب النفقاس، و       : اذا ولدت في أول النهار    : 25 مسألة            
ان ولدت في أول الليل فهو من النفاس، و ان ولدت في وسط النهار فيلفق اليوم من الحـادي                   

  .عشر أخيرا

النفاس من وضع األول و مبـدأ       اذا أولدت المرأة اثنين أو أكثر فابتداء        : 26 مسألة            
  .العشرة من الثاني، و أحكام النفاس كأحكام الحيض النه دم حيض احتبس

 الصالة و مقدماتها

يشترط فيه اباحة الماء فال يصح في المغصوب أو غير المباح و ان كان              : 1 مسألة            
  .بين اطراف محصورة و مورد ابتالء المكلف

كماء الـورد و الحنـاء و       : ط اطالق الماء، فال يصح في المضاف      يشتر: 2 مسألة            
  .اباحة المكان الّذي يتوضأ فيه، و الفضاء الّذي يتوضأ فيه علي االقوى ايضا

يشترط ان ال يستعمل أو اني الذهب و الفضة في الوضوء، و طهارة الماء : 3 مسألة          
  .و رفع النجاسة عن اعضاء الوضوء

الطهـارة   يشترط فيه النيه، و االولى في النيه أن يقصد بالوضوء الكـون           : 4سألة   م          
 تعالى، فاذا قصد به الكون علي الطهارة صح الوضوء قبل الوقت و بعـده و                 متقربا الى اللّه  

صحت الصالة و غيرها من دخول المساجد و المعابد و قراءة القرآن و نحو ذلك، و يـصح                  
  .لالوضوء علي جميع االقوا
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يعتبر مقارنة النية للعمل في الوضوء و الصالة من غير حاجة الى نيـة              : 5 مسألة            
  .االخطار أو رفه الحدث و االستباحة

غسل الوجه من قصاص الشعر فوق الجبهة الى الدفن طوال و مـا دارت              : 6 مسألة            
آخر االصابع مقدما لغسل اليد عليه االبهام و الوسطى عرضا ثم غسل اليدين من المرفقين الى 

اليمنى علي السيرى، و ان اختلفت اليد عن تناسب وجهه رجع الى المتعارف في شكله ال الى                 
  .الوسط المتعارف من الناس

يجب مسح الرأس ببلة الوضوء علي مقدم الرأس، و يجزي فـي المـسح         : 7 مسألة            
ع، و يجوز المسح علي الشعر ان لم يخرج         المسمى علي االقوى و االفضل المسح بثالثة اصاب       

عن الحد االصلي و اال بأن تجاوز عن الرأس فال يجوز المسح عليه و الالشعر المجتمع علي                 
  .الناصية

يجب مسح ظاهر القدمين من اطراف االصابع الى قبـة القـدم و يكفـي             : 8 مسألة            
ن يمسح القدم اليمنى بالكف اليمنى      المسمى في العرض، و أفضله المسح بتمام الكف و ذلك بأ          

و القدم اليسرى بالكف اليسرى، و ان يكون المسح ببلة اليد و ان جفت البلة أخذ من حاجبه و                   
  .لحيته و مسح بها

. يعتبر المواالة بأن ال يجف تمام العضو السابق قبل الشروع في الـسابق            : 9 مسألة            
  . باشره غيرهالمباشرة ال فعال الوضوء بنفسه، و اال

 الجبيرة و أحكامها في الوضوء و الغسل

اذا حدث في بعض اعضاء الوضوء جرح أو قرح و ال يمكن ايـصال              : 10 مسألة            
الماء اليه للضرر في الجسم، جعل جبيرة من خرقة و نحوها علي الجرح ثم مسح عليها فـى                  

 عليها ثم تيمم ايضا، و كـذا اذا        حال الوضوء، و اذا كان الجرح كبيرا و الجبيرة واسعة مسح          
  .كانت الجبيرة واسعة و الجرح واسعا في الغسل ايضا مسح علي الجبيرة و تيمم

اذا شك في الوضوء بعد ما فرغ و انتقل الى غيره بنى علـي صـحة                : 11 مسألة            
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ـ                   حت الوضوء و في االثناء يأتي بما شك به و بما بعده و ان شك في الوضوء بعد الصالة ص
  .صالته و توضأ للصلوات االتية، و من كثر شكه في أفعال الوضوء فال عتني بشكه

يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء مناباحة المـاء و المكـان و              : 12 مسألة            
  .اطالق الماء و النية له، و الغسل يتحقق بانزال المني أو دخول الحشفة في الفرج أو الدبر

  البول والغائط من الموضع المعتاد أم ال و الريح من: نواقض الوضوء: 13ة  مسأل         

مخرج الغائط و النوم اذا غلب علي السمع و القلب و كلما أزال العقل كالجنون و االغمـاء و                  
السكر و الجنابة و االستحاضة، و أما دائم الحدث من المبطون و المسلوس و الـريح اذا لـم                   

  .صالة بشروطها صلى كل فريضة بوضوءتحصل فترة يؤدي بها ال

 الغسل و أفعاله و أحكامه

الغسل أن يصب الماء علي رأسه مع النية فيستوعب الماء رأسه و رقبته : 14 مسألة          
الغسل فاذا جف    بحيث يصل الماء الى البشرة، ثم يغسل الجانب االيمن ثم االيسر، و ال فوريه             

أخر صح الغسل، بخالف الوضوء فانه يعتبر فيه الفورية         العضو بالغسل ثم غسل العضو المت     
  .و المواالة، بمعنى أن ال يجف العضو السابق اال و هو شارع في الالحق

اذا أحدث في أثناء الغسل أتمه و توضأ و ال وضوء مع غسل الجنابـة،             : 15 مسألة            
ستحاضة و النفاس و فيجب الوضوء في كل غسل ـ ما عدا الجنابة ـ من غسل الحيض و اال

  .غيرها

يعتبر الوضوء في غسل الجمعة، و االولى تقديم الوضوءالغـسل، و اذا            : 16 مسألة            
فرغ من غسله و اشتغل بعمل آخر ثم شك في أبعاض الغسل من الرأس أو أحد الجانبين صح                  

  .غسله و ال اعادة عليه

 التيمم و أحكامه و ما يصح به

يشترط في التيمم أمور بعد الفحص عن وجود الماء و السعي بغلوة سهم             : 17 مسألة            
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  .في األرض السهلة و بغلوة سهمين في الوعرة

  .ـ اباحة التراب و نحوه1          

  .ـ اباحة المكان و الفضاء الّذي يتيمم فيه و طهارة التراب و نحوة2          

  .ـ النية بدال من الغسل أو الوضوء3          

 كيفية التيمم

أن يضرب علي التراب و نحوه بكفيه ـ اليمنى و اليسرى ـ ثم يمسح   : 18 مسألة          
بكفيه جبهته من قصاص الشعر الى طرف االنف االعلى، مارا بهما علي الجبينين، ثم يمسح               

  . و بالعكس من الزندالى رؤس االصابع باليسرى ظهر اليمنى

 ما يصح التيمم به

التراب و الرمل و الحجر، فان لم يوجـد فبالغبـار، و اال فبالوحـل و                : 19ألة   مس          
  .الطين، و ال يصح بغير األرض من المعادن، و ال بالممتزج بغير األرض ما لم يكن مستهلكا

 مسوغات التيمم

ـ 3ـ فلة الماء علي وجه ال يكفي الغسل أو الوضوء           2ـ فقدان الماء    1: 20 مسألة            
ـ ضيق الوقت عن الطهـارة      4علي النفس أو العرض أو المال عل ينحو االجحاف          الضرر  
ـ الخوف من عدو أو لص أو هلكة و لو علي دابة تخصه أو حدث مرض أو عطش            5المائية  

  .ـ الحرج أو المشقة الشديدة6

 أحكام التيمم

  .ما بعدهاذا شك في احد االفعال وجب عليه االتيان بما شك به و ب: 21 مسألة          

التيمم للصالة بعد دخول الوقت اال اذا تيمم لواجـب أو مـستحب قبـل             : 22 مسألة            



 26

الوقت فيجوز له الدخول في الصالة بذلك التيمم، و اذا تيمم عن الجنابة ثم أحـدث تـيمم ثـم         
  .توضأ، و ان لم يتمكن من الوضوء تيمم مرة اخرى بدال عن الوضوء

 لها و أحكامهاالصالة و أوقاتها و أفعا

للظهر أربع ركعات، و للعصر أربع ركعات، و للمغرب ثـالث           :  أعدادها 1 مسألة            
ركعات، و للعشاء أربع ركعات و للصبح ركعتان، و يـستجب االذان و االقامـة، و تتأكـد                  

  .االقامة

 الـى  يعتبر في الصالة دخول الوقت، فللظهر و العصر من الزوال   :  الوقت 2 مسألة            
المغرب، و للمغرب والعشاء من المغرب الى نصف الليل و يجب عليه اذا ترك الفريـضتين                
الى نصف الليل أن يأتي بالمغرب و العشاء الى الفجر و ان كان مأثوما بالتـأخير، و يعتبـر                

دخول الوقت جاز اتيـان      الترتيب بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء و اذا قامت البينه            
 أو اذان العارف العادل المترصد للوقت و نافلة الظهر ثمان ركعات و للعصر ثمانية،               الصالة،

و ركعتا الشفع و ركعة الوتر، و نافلة قبل صالة الصبح، و يجوز أن يأتي بها في آخر الليـل   
  .قبل صالة الصبح

ه، و اذا اعتقد دخول الوقت ثم ظهرله دخوله في اثناء الصالة صحت صات          : 3 مسألة            
ان لم يدخل الوقت بطلت صالته، و ان نوى العصر و علم بعد اتيانه للظهر عدل الى الظهر،                  

  .و ان نوى العشاء و لم يدخل في ركوع الرابعة عدل الى المغرب و اال أتم ثم يأتي بالمغرب

الـى  و تعتبر القبلة في الصالة و ال بد من العلم بالقبلة و التوجـه               :  القبلة 4 مسألة            
الكعبة، و ان لم يحصل العلم و قامت البينة كفى، و ان لم يحصل العلم و ال البينة، كفى الظن                    
األرجح، و ان لم يحصل الظن تعين عليه الصالة الى أربع جهات، و اذا صلى ثم تبين أنـه                   
علي عكس القبلة أو الى نقطة اليمى و الشمال أو تجاوز حدود الكعبة أعاد الـصالة وقتـا ال                   

  .رجاخا

 يعتبر التستر في لباس المصلي فاذا لم يستر عوره بطلت صالته،             : الستر 5 مسألة            
كجلد االرنب و ابن آوى أو نحوهما و أن ال : و ان ال يكون الساتر نجسا و مما ال يؤكل لحمه    



 27

  كثلث الميت أو حق قاصر، و أن ال: يكون الساتر مغصوبا أو متعلقا لحق

بين النجس وبين غيره    . لميتة، و اذا تردد بين المغصوب و غيره قدم غيره،         يكون اللباس من ا   
قدم النجس ثم غير المأكول، و ان ال يكون حريرا للرجال سواء ان كان ساترا للعورة أم ال، و 

كالقلنسوة و الجوراب، و اذا انحصر الثوب بـالحرير و كـان            : يجوز فيما ال تتم به الصالة     
ت الصالة أجزئه، و ال من الذهب أو الفضة للرجـال، و ان جـاز               مضطرا اليه الى آخر وق    

للنساء فيما تتم به الصالة أو فيما ال تتم به الصالة و ال تبطل الصالة بشد االنسان أو تلبيسها                   
  .بالذهب و الفضة

  :يعتبر في مكان المصلي أمور:  المكان6 مسألة          

  . المصلي أيضاـ أن ال يكون مغصوبا و ال فضاء1          

  .الطهارة و االباحة و عدم الغصبية: ـ و يعتبر في موضع السجور2          

  .ـ اذا صلى أو توضأ في المكان المغصوب نسيانا صحت صالته و وضوءه3          

ـ يشترط في المكان أيضا أن يكون مستقرا ال كالسفينة المتحركة، و تجـوزغير              4          
  .ارالمستقر عند االضطر

ـ أن يتمكن من اتمام العمل في المكان، ال كموارد الزحام في االماكن المزدحمة              5          
  .كالعتبات الشريفة، أو في مورد حركة القطار أوالطائرة مما يوجب احتمال قطع الصالة

  .ـ أن ال تتعدى النجاسة من المكان الى لباس المصلي أو بدنه و اال بطلت صالته6          

ـ أن يكون المصلي في مكان يسعه أداء أجزاء الصالة من الوقوف و القعود، ال               7          
  .فى مكان ضيق ال يسعه أداء أجزاء الصالة الواجبة

كالقرآن والكتـب المقدسـة، و يكـره       : ـ أن ال يقف علي ما يحرم الوقوف عليه        8          
  .ترتفع الكراهة فوق عشرة أذرعالصالة اذا كان بين الرجل و المرأة دون عشرة أذرع، و 
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ـ يشترط في موضع السجود أن يسجد علي األرض و القرطاس المتخذ مما يصح    9          
السجود عليه و ما ينبت من األرض دون المعادن و الملبوس و المأكول، و عند االضـطرار                 

  .يسجد علي ثوبه ثم علي المعادن ثم علي ظهر كفه

 يشترط في موضع السجود أن يسجد علـي األرض و القرطـاس           : ـ النية 7 مسألة            
المتخذ مما يصح السجود علي و ما ينبت من األرض دون المعادن و المبوس و المـأكول، و             

  .عند االضطرار يسجد علي ثوبه ثم علي المعادن ثم علي ظهر كفه

ــ  3 السورة   ـ القراءة من الحمد و    2ـ التكبير   1: ـ أفعال الصالة و هي    8 مسألة            
ـ المواالة 10ـ الترتيب 9ـ التسليم 8ـ التشهد 7ـ االذكار 6ـ السجود 5ـ القيام 4الركوع 

و يستجب القنوت في الركعة الثانية، و اذا أخل بأحدهما عمدا بطلـت صـالته، و اذا أحـل                   
باالركان بطلت صالته من زيادة أو نقيصه من الركـوع أو القيـام المتـصل بـالركوع أو                  

  .ين بطلت و أما زيادة تكبيرة االحرام فمحل تأملبالسجدت

  :تبطل الصالة بأمور:  ـ مبطالت الصالة9 مسألة          

ـ استدبار القبلة أو علي وجه يخرج عن االسـتقبال،  3ـ الحدث مطلقا، 2ـ اذا تكلم عمدا،     1
  .ينـ التكفير، و يحرم لفظ آم6ـ الفعل الكثير الماحي لصورة الصالة، 5ـ القهقهة، 4

يعتبر في االذان و االقامة قصد القربة وعدم الفصل بينهما بـأكثر مـن      : 10 مسألة            
المتعارف قائما ومستقبال للقبلة، في صحتها دخول وقت الصالة، و أن يكون بلفـظ العربـي                
الصحيح، ويسقط االذان في صالة العصر من يوم الجمعة و من يوم عرفة، وصالة العـصر                

 السقوط عزيمة ال رخصة، و يسقط االذان و االقامة معا اذا دخل في مسجد و                للمستحاضة، و 
 ان صلى منفردا، و ان يكون في مكان واحد المثل داخل المسجد و صحنه، و  أقيمت الجماعة

يسقطان عند ضيق وقت الصالة، و اذا فرغ الناس من الجماعة و لم يتفرقوا أو قبل انعقادهـا                
  .مةفال يسقط االذان و االقا

يتعين علي المصلي استدامة النية بمعنى كفاية ارتكاز النية بحيث ال يأتي : 11 مسألة          
بما ينافي الفريضة، و تبطل الصالة بداع الرياء و ان مان تبعا للداعي االلهي، و ال بـد فـى           
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ل تبعين العمل و قصد عنوان الفريضة ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاءا و نحو ذلك، و أق                 
مراتب الداعي االلهي امتثال العبادة دفعا للعقاب و اال علي قصد االهلية غـافال عـن ذاتـه،              

  .متوجها الى ذاته المقدسة من غير التفات الى عنوان االهلية

اذا ترك تكبيرة االحرام بطلب الصالة و ان تكون التكبيرة علـي وجـه       : 12 مسألة            
  رة أخرى بطلب الصالة و احتاج الى ثالثة و تبطلالصحيح، فاذا كبر صحيحا ثم كبر م

بالشفع و تصح بالوتر واالولى في تكبيرة االحرام ابتداء التكبير بابتداء رفع اليدين و انتهـاء                
  .رفع اليدين

القيام شرط في تكبيرة االحرام و واجب فيها و في القرائة، و شرط فى              : 13 مسألة            
وط الركوع و مقوماته، و يعتبر في القرائة استقرار المصلي و           اتصاله بالر كوع النه من شر     

يجوز له االعتماد علي الجدار أو العصى في حال االضطرار و يعتبر االنتصاب و االستقالل               
ايضا فان ترك أحد هما عمدا بطلب ثم الركوع، و اذا ترددت قدرتـه علـي القيـام و علـي      

 في الترتيب، و اذا عجز عن القيـام صـلى مـن    االركان و سائر الواجبات قدم ما هو األول   
جلوس، و اال فمضطجعا علي االيمن، و اال فعلى االيسر، و اال وجب أن يستقلي علي ظهره                 

  .كالمحتضر

تسقط السورة في حاله االضطرار، و اذا قدم السورة علي الفاتحة سهوا            : 14 مسألة            
، و السورة و البسلمة جزء من السورة اال         صحت صالته، و ان تذكر في المحل أعاد الفاتحة        

ان يعيد البسملة لما قصده من السور يجب تعلم القرائة في سعة الوقت و االفضل في االخيـر               
و تجزي  »  اكبر   و اللّه    و ال اله اال اللّه       و الحمداللّه   سبحان اللّه «تين التسبيح مطلقا، و التسبيح      

 قرائة أحد السور من العـزائم فـى الفرضـية علـي     الواحدة، و االفضل الثالث، و ال يجوز 
االحوط وجوبا و ان قرئها نسيانا و سجد صحت صالته، و يجوز العدول مـن سـورة الـى          
اخرى ان لم يبلغ النصف، و ال يجوز العدول من الحمد و التوحيد الى غير هما، و ال من احد      

صبح و الفريضتين من المغرب     فى ال (هما الى االخر، و يجب الجهر في القرائة علي الرجال           
  .و االخفات فيما عداها، و تخيير النساء بين الجهر و االخفات في الجهرية) و العشاء
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سبحان ربي العظـيم و     «: في الفرضية و النافلة، و الذكر       يجب الركوع : 15 مسألة            
بتيه، و البد في    ، و كيفيته بحيث ينحني فيتمكن من وضع يديه علي رك          » بحمده أو سبحان اللّه   

الذكر من الطمأنينة، و ان لم من الركوع علي الوجه التام ركع جالسا و ان ترك الطمأنينة في                  
  .الركوع و رفع رأسة سهوا صحت صالته

وضــع الجبهــة علــي األرض، و الــسجدتان ركــن، و : الــسجود: 16 مــسألة          
   بأس في السجود علي مطلقو ال»  سبحان ربى االعلى و بحمده و سبحان اللّه«:الذكر

االشجار و قشورها كالسعف، وعلى القبقاب من الخشب، و ان لم يتمكن سجدثوبه من القطن و 
  .الكتان أو علي المعادن عند تعذر الثوب و الكتان أو علي ظهر الكف

يجى التشهد في كل ركعة ثانية و في الربعة مـن الظهـر و العـصر،              : 17 مسألة            
الصالة على  غرب، و يجب الترتيب في الشهادة االولى علي الثانية، و تقديم الشهادتين   وثانية الم 

  .محمد و آله

التسليم واجب و جزء من الصالة، و اذا أحدث أوبمناف قبـل الـسالم              : 18 مسألة            
 الصالحين السالم    السالم علينا و علي عباداللّه    (بطلت صالته و هو مخرج من الصالة، و هو          

فان قدم األول كان الثاني مستجبا و جزاءا من الصالة و ان قدم الثـاني               )  ليكم و رحمة اللّه   ع
اقتصر عليها، و ال بد في الترتيب بين أفعال الصالة، و تجب المـواالت ايـضا و يـستحب                   

  ...القنوت و االدعيه الواردة من كلمات الفرج و غيرها، و التعقيب بالذكر و تسبيح الزهراء

الحدث االكبر و االصغر و التكفير مبطل للصالة و اذا تعمد االلتفـات             : 19 مسألة            
الى الخلف ببدنه أواليمين واليسار بطلت صالته، و كذا اذا تكلم متعمدا، و يتعين ردالسالم في                

و اذا تعمد القهقهة و لو اضـطرارا        ) السالم عليكم (أثناء الصالة في مثل ما سلم عليه من قولة        
 صالته، و كل ما يمحوا صورة الصالة ايضا و لو كان أكال و شربا، و أما تعمد آمين                   بطلت

  .فاال قوى الحرمة دون البطالن

  صالة االيات
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كالخسوف و الزلزلة، و    : تجب صالة االيات لكل اية سماوية أو أرضية       : 20 مسألة            
 و اذا تم االنجـالء      أول صالة الخسوف و الكسوف في أول وقت حدوث الخسوف و الكسوف           

كانت قضاء و في غير هما من حين وقوع االية الى آخر الحياة و كيفيتها وصالة ركعتين في                  
كل ركعة خمس ركوعات فينوي ثم يكبر و بعد التكبير يقراء الحمد والسورة الى خمس مرات               

 فيها  ويجوز توزيع السورة، و يستجب القنوت و لو قبل الركوع الخامس و العاشر، و يستجب              
  .الجماعة

 صالة القضاء

تجب قضاء الصالة اليومية اذا تركها عمدا أو سهوا وجهال بـالحكم و             : 21 مسألة            
يقضي مافات كما فات من سفر أو حضر، و اذا علم المكلف ان عليه احد الفرائض الخمـسة                  

 العـصر و    أجزئه ان يأتي بصالة الصبح و المغرب و بأربع يقصد ما في ذمته من الظهر و               
العشاء، و يتخير في العصر بين الجهر و االخفات ويجب علي الولي و هو الولد االكبر قضاء      
مافات عن والديه، و يصح االستيجار لصالة االموات و سائر العبادات و يجب علي المستأجر            

  ...أن يؤدي علي طبق ما استؤجر عليه

 صالة الجمعه

ــسألة           ــا : 22 م ــي وجوبه ــب ف ــشرائط  الري ــصول ال ــع ح ــضليتها م و أف
و ال بد فيها من خطبتين، و تسقط في حالة الـسفر، تتعـين              » رسالة الهدى «رسالتنا المذكوره

  .صالة الظهر

 صالة العيدين

تستجب صالة العيدين، و وقتها من طلوع الشمس الـى الـزوال، وال             : 23 مسألة            
لى الحمد و السورة و يكبر خمسة تكبيرات،        تقضى اذا فات وقتها، و هي ركعتان يقرأ في االو         

و بعد التكبير يقنت ثم يركع و يسجد و يقوم ثانيا و يقراأ الحمد و السورة و يكبر فيها اربـع                     
  .تكبيرات، و بعدد كل تكبيرة قنوت ثم يركع و يسجد و يتم صالته
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 صالة الدفن

ولـى الحمـد و آيـة     تستجب صالة الدفن، و هي ركعتان تقرأ فـي اال         : 24 مسألة            
ا الحمـد و   الكرسي الى هم فيها خالدون، و يكفي الى و هو العلي العظيم، و في الركعة الثانيه            

  .سورة القدر عشر مرات، ثم يتم صالته و يهديها الى الميت

 صالة جعفر

تستجب صالة جعفر، و هي أربع ركعات في كل ركعتين تسليم، يقـرأ             : 25 مسألة            
»  اكبر   و اللّه    و ال اله اال اللّه       و الحمداللّه   سبحان اللّه «:ة الحمد و السورة ثم يقول     فى كل ركع  

خمسة عشرمرة، عشرا في الركوع و عند رفع الرأس و عنـد الـسجدة االولـى، و يكـون                   
  .المجموع ثالثمائة تسبيحة و االفصل يوم الجمعة قبل الزوال

  :و هيشكوك الصالة الباطلة : 26 مسألة          

كالمغرب، و في   ـ الشك في الثالئية كالصبح، و في صالة الكسوف و في الجمعة، والثالثيه 1
و يتحقق االكمال برفع رأس المصلي من الـسجدة         . االثنين من الرباعية قبل اكمال السجدتين     

  .الثانية

  . ـ من شك بين االولى و الثانية الى الخامسة3 ـ من لم يدر كم صلى،2

  :الشكوك الصحيحة: 27سألة  م         

  :و هي في الركعات من الرباعية كما يلي

 ـ الشك بين االثنين و الثالث بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانه يبني علي الـثالث و   1
  .يتم صالته

و يحتاط من غير فصل أو تكلم بركعة من قيام أو ركعتين من جلـوس، و االولـى اختيـار                    
  .الركعة من قيام
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  يبني علي االربع و يحتاط بركعة من: شك بين الثالث و االربع في أي موضع كان ـ ال2

  .قيام أو بركعتين من جلوس، واالولى اختيار الركعتين من جلوس

  . ـ الشك بين االثنين و االربع يبني علي االربع، و يحتاط بركعتين من قيام3

ع و يحتاط بركعتين مـن قيـام و    ـ الشك بين االثنين و الثالث و االربع، يبني علي االرب 4
  .ركعتين من جلوس

 ـ الشك بين االربع و الخمس في حال القيام يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين الثالث و  5
االربع و يبني علي االربع و يحتاط بركعة من قيام و يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد الّـذي                

  .هدمه

ال السجدتين يبني علي االربع و يتم صالته و يسجد  ـ الشك بين االربع و الخمس بعد اكم 6
  .سجدتي السهو

 ـ الشك بين الثالث و االربع و الخمس يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بـين االثنـين و     7
الثالث و االربع و يبني علي االربع و يتم صالته و يحتاط بركعتين من قيام و بركعتين مـن                  

  .زائد المهدومجلوس و يسجد سجدتي السهوللقيام ال

 ـ الشك بين الثالث و االربع و الخمس و الست يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين االثنين 8
و الثالث و االربع و يتم صالته و يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين مـن جلـوس يـسجد                    

  .سجدتي السهو للقيام الزائد

مال السجدتين يبنياالربع و يحتـاط   ـ الشك بين االثنين و الثالث و االربع و الخمس بعد اك 9
  .بركعة من قيام و ركعتين من جلوس و يسجد سجدتي السهو الحتمال الزيادة في الخامسة

 ـ الشك بين الخمس و الست في حال القيام يهدم القيام و يرجع شكه الى ما بين االربع و  10
  .الخمس و يبني علي االربع و يسجد سجدتي السهو للقيام المهدوم
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 ة االحتياطصال

يشترط في صالة االحتياط أن ال يفصل بين الصالة و االحتياط فيقـوم             : 28 مسألة            
  فورا، و اذا تكلم أو استدبر أو أحدث بين الصالة و االحتياط أعاد الفريضة، و يقرأصالة

 اذا  االحتياط فاتحة الكتاب من غير سورة و ال قنوت، و اذا علم اتمام الصالة كانت نافلـة، و                 
  .علم نقصان الصالة و لم يف االحتياط أتم الصالة باتمام االحتياط

  :كثرة الشك: 29 مسألة          

اذا كثر شكه في الصالة او الوضوء أو الغسل أو اليتيم ال يعتني بشكه، و الميزان في كثـرة                   
دته ذلك  الشك في الصالة ان التمر عليه ثالث صلوات اال و يقع له شك فيها اذا صار من عا                 

بنى علي الصحة و وقوع العمل، اال ان تتبدل حالته من كثرة الشك الى عدم كثرة الشك فيعمل 
  .علي طبق شكه

  :سجود السهو: 30 مسألة          

  :يجب سجود السهو في أمور

   ـ القيام موضع القعود1

   ـ القعود موضع القيام2

   ـ نسيان التشهد3

   ـ نسيان التسليم4

  يا ـ التكلم ساه5

و يستحب لكل زيادة و نقصان ما عدا االركان فانها توجب البطالن، ما عدغا زيادة التكبير ـ  
  .كما أشرنا ـ
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  :و ذكر السجود هو

 و صلى     و باللّه   بسم اللّه (أو)  و بركاته    و السالم عليك أيها النبى و رحمة آللّه          و باللّه   بسم اللّه (
  ) علي محمد و آله اللّه

  :لسجدتين تشهد بقولةو اذا فرغ من ا

 و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آله، الـسالم                 أشهد أن ال اله اال اللّه     
  . و بركاته عليكم و رحمة اللّه

 أحكام صالة االيات

اذا تعدد السبب في االية كالرعد و الـريح و الزلزلـة و الخـسوف أو                : 31 مسألة            
صلي لكل آية علي حسب ما تقدم، و ال يجب عليه تعيـين الـسبب               الكسوف وجب عليه ان ي    

فيكفي االداء وقتاو القضاءخارجا و اذا ضاق وقت االيات و اتسع وقت اليومية قدم االيات، و                
  .اذا ضاق وقت اليومية قدمها علي االيات و في اتساع وقت كل منها قدم أيهما شاء

 صالة القصر

الظهرين و العـشاء، و     :  الركعتين االخيرتين من الرباعية    يجب اسقاط : 32 مسألة            
  :يشترط في القصر أمور

 ـ قطع المسافر ثمانية فراسخ أي ما يساوي ستة و أربعين كيلو مترا، أو أربعـة فراسـخ    1
ذهابا و أربعة فراسخ أيابا، و ال يصح القصر في الذهاب اذا كان أقل من أربعة فراسخ، و ان                

  .ن أربعة فراسخكان الرجوع أكثر م

الـصالة و    ـ ان يقصد المسافر قطع المسافة فاذا كان مترددا أو طلبا للضالة وجب التمـام  2
  .و يكفي القصد التبعي كقصد الزوجة و الولد و العبد للزوج و الوالد و المولى. الصوم

  . ـ ال يقضي المكلف ما صاله في السفر و ال يعيد في الخارج، و يقضي الصوم3
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مرار قصد المسافة فاذا سافر فرسخين او دون االقل من االربعة فراسخ و عدل عن  ـ است 4
  .أتم الصالة و الصوم السفر

 ـ أن ال يكون السفر معصية أتم صالته وصومه، و اذا قصد المعصية في اثناء السفر أتم  5
مـا  و اذا رجع الى الطاعة قصر، و لكن ال يحتسب القطعة الّتي عصى بها في الـسفر و ال                    

قبلها، و اذا رجع من سفره و كان مسافة قصر و ان لم يكن عنده غير غاية الرجـوع الـى                     
فى  الوقوع وطنه، و اذا قصد في السفر الوصول الى المعصية علي وجه كان السفر علة تامه              

  .المعصية فاالقوى التقصير

ذا اتخـذ وطنـا    ـ يعتبر في السفر ان ال يمر بوطنهه و مسقط رأسه أو بما اتخذه وطنا، فا 6
  .غير وطنه االصلي و قد أقام فيه أربعة اشهر أو اكثر اتم الصالة و الصوم اذا مر به

 ـ أن ال يقيم في بلد عشرة ايام كاملة، و اذا نوى االقامة في بلد و ان عدل عن الـسفر و   7
ـ     ... لكن صلى في تلك البلد فرضية تامة كأحد الظهرين أو العشاء           ى أتم الصالة و الصيام حت

  .يخرج من البالد

كالمكاري و السائق و المالح و العامل في الـشركات ممـن   :  ـ أن ال يكون عمله السفر 8
يمضي صباحا و يعود الى بيته ليال أو عصرا و اال في صالته و صومه، و اذا أقام في وطنه        

تداء عمله  عشرة أيام ثم رجع الى عمل السفر قصر في السفرة االولى و أتم في الثانية، و أمااب                
  .فيتم في الثالثة اال ان تكون السفرة طويلة فيتم فيها

 ـ ان ال يسافر الصيد أو مما يعد سفرا عبثا او لهوا، و اذا كان لقوتـه وقـوت عيالـه او     9
  .للتجارة او لتغيير الهواء او لصحة مزاجه قصر بل و ان كان لمجرد التنره ايضا

رآنهافانه يتم صالته وصومه اذا سـمع اال اذا و   ـ ان ال يسمع ؤذ ان بلده و ال يرى جد 10
رأى الجدران، و يقصير اذا قصد السفر و خرج من بيته و لم يسمع اال اذا أو خفيـت عليـه                     

  .الجدران، و مبداء المسافة سور البالد أو آخر البيوت

النبـي   االصلي، و مسجد      في بيت اللّه  : يتم في السفر اال ما كن االربعة      : 33 مسألة            
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  .االصلي،و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني، و يقصر في البالد

المدار علي خفاء اال ذان بخفاء فصوله علي الوجه المتوسـط و خفـاء              : 34 مسألة            
  .أشكال الصوت دون امثال المكبرات و اال ماكن المرتفعة

 قضاء عليه و ال اعادة و       اذا صلى تماما و كان جاهال باصل الحكم فال        : 35مسألة            
اال أعاد و ان قصر في موضع التمام اعاد، و ان تذكر انّه ناسي للقصر قبل دخوله في ركوع                   

  .الوقت الثانية قصر، و ان تذكر بعد ذلك فعلية االعادة و لو بادراك ركعة واحده

خـل  اذا دخل الوقت و تمكن من فعل الصالة و سافر قصر، و مـن د               : 36 مسألة            
عليه الوقت و هو مسافر و لم يصلي و الوقت باق اتم الصالة، و منكان مترددا فـي االقامـة    

  .فحكمه التقصير الى ثالثين يوما

 صالة الجماعة، و شرائط امام الجماعة

  :شرائط امام الجماعة: 37 مسألة          

  :يشترط في امام الجماعة امور

و هي حالة توجب عليه أداء الواجبات :  ـ العدالة 4 ـ االيمان،  3 ـ العقل،  2 ـ البلوغ،  1
  .و ترك المحرمات من الكبائر و عدم االصرار علي الصغائر

  شرائط الجماعة

  :و هي

 ـ أن يكون بين االمام و المأموم حائل، و ال بين الصفوف حائل بعـضها عـن    1          
  .بعض

و . مأموم بما يزيد علي البـشر  ـ أن ال يكون موقف االمام أعلى من موقوف ال 2          
  .يجوز علو موقف المأموم عن االمام بما هو متعارف
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 ـ ان ال يتباعد المأموم عن االمام او الصفوف بعضها عن بعـض بـأكثر مـن     3          
  .خطوة

  . ـ ان ال يتقدم المأموم عن االمام في الموقوف و اال بطلت صالته4          

بين االمام و المأموم او بين صفوف المأمومين حائل و لو في حال  ـ ان ال يكون 5          
و جدارا، و مرور شخص ليس من الحائل، و اذا تجدد العبـد             .فرشا أوز جاجا    : السجود شيئا 

  .أو الحائل في اثناء الصالة و جبت نية االنفراد واال بطلت الصالة

  أحكام الجماعة

رك القراءة في الركعتين االوليين و االمام يتحمـل         يتعين علي المأموم ت   : 38 مسألة            
  .القراءة عن المأموم في االوليين

يستحب للمأموم في الركعتين االوليين من االخفاتية التسبيح، و ان امكنه           : 39 مسألة            
  .في الصالة الجهرية من االوليين التسبيح مع االنصات فال بأس به

 االمام في الركعة الثالثة أو الرابعة قرأ و اذا أدر كه في الثانية              اذا أدرك : 40 مسألة            
  .لم يقرأ، و يتجافى عند التشهد االخير، و اذا كبر و لم يدرك االمام عند الركوع نوى االنفراد

اذا أدرك االمام و لم يدر انّه في االوليين أو االخيرتين قـرأ رجـاءن               : 41 مسألة            
  .كر في االوليينالواقع و مطلق الذ

يجوز االنفراد عند الحاجة و مطلقا، و عند عروض نجاسة فـي ثيـاب         : 42 مسألة            
  .االمام أو اغماء

 الصوم

و هو االمساك عن المفطرات عن نيه لوجهه الكريم سبحانه، و اسـتدامة             : 1 مسألة            
  .النية، فاذاتردد فيها أو نوى قطع الصوم بطل صومه
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يشترط في الصوم النية قبل الفجر الى الليل في الشهر رمضان، و تصح             : 2 مسألة            
النية في الصوم المستحب قبل الغروب و لو بقليل، و في سائر الواجبات الى الزوال و تجزى                 

  .النية الواحدة في شهر رمضان، و االفضل تجديدها و تذكرها في كل ليلة

وم من رمضان و نواه قبل الزوال صح صومه و االقضاه،           اذا علم أن الي   : 3 مسألة            
و أما يوم الشك في أول شهر رمضان فينويه من شعبان، و ال يضح له أن ينويه من رمضان، 

  .و ال علي وجه الترديد بين شعبان و شهر رمضان، و ان جاز نية شعبان و جاء رمضان

 المفطرات

  :4 مسألة          

ـ الشرب،فاذا أكل أو شرب ماء الورد أو أكل التـراب أو الـذباب    2 ـ األكل،  1          
  متعمدا بطل صومه و وجب قضاؤه، و الكفارة باطعام ستين مسكينا أوصوم شعرين

متتابعين أو عتق رقبة، و أما التزريق باالبر للدواء و لتقوية المزاج فال يوجب االفطار، و أما       
  .ا تركهالتزريق للطعام فمحل اشكال، و االولى جد

  .و من أفطر علي محرم فكفارته الجمع مع قضاء الصوم

آلتـه    ـ الجماع و لو بأدخال الحشفة في القبل أو الدبر، أو أنزل متعمدا و ان لف 3          
  .خرقة و أدخلها أو أدخل آلته ملتوية و لو بمقدار الحشفة بطل صومه

ن تكررت الكفارة، و أما تكرر غير  ـ اذا تكرر منه الجماع في نهار شهر رمضا 4          
  .الجماع فكفارة واحدة و ان كان استمناء

 ـ البقاء علي الجناية من الليل الى النهار، فان تعمد وجب القضاء و الكفـارة، و   5          
  .ان نام و كان ناويا للغسل و من عادته االستيقاظ فعليه القضاء، و ال كفارة

الثانية و الثالثة و ان كان من عادته االستيقاظ فاالولى القضاء           و ان نام نومة اولى فضال عن        



 40

  .و الكفارة في الثانية و الثالثة

 ـ االستمناء فانه بمجرد قصده يبطل صومه و ان أمنى وجب القضاء و الكفارة  6          
فارة و ان قارب النساء و ليس من قصده االمناء و ال من عادته االستمناء فعليه القضاء و ال ك         

  .عليه

  . ـ من نسي غسل الجنابة أياما فعلية القضاء في الصوم و بحكم رمضان قضائه7          

 و علي رسوله يوجب القضاء و الكفارة و بحكمه الكذب على   ـ الكذب علي اللّه 8          
تصديق الكذب   آله المعصومين حكاية أو نقال عن كتاب ال يرى صحته و لو علي وجه االشاره              

  .و يبطل الصوم و ان تاب من غير مهلة

 ـ اذا أفتى و أظهر ذلك حسب نظره الحكامه عن المعصوم و كان خالف الواقع  9          
 و رسوله فال قضاء عليـه و ال     فال قضاء عليه و ال كفارة، و اذا اضطر الى الكذب علي اللّه            

  .كفارة أو كذب تقية أو تكلم تورية

 و هو محرم و االولى جدا الكفارة و القضاء، و يتحقـق الغمـس    ـ االرتماس 10          
  .بالبدن أو بالرأس، و الرقبة، و ان ارتمس نسيانا فال قضاء عليه و ال كفارة

 ـ من أفطر لظلمة موهمة لدخول الغروب، فان جزم بدخول الليل و كان خالف 11          
  . مباالة فعليه القضاء والكفارةالواقع فعليه القضاء دون الكفارة و ان أفطر من غير

 و اذا اكل من غير مراعاة الفجر فاالولى ايضا الكفارة و يتعين القضاء، و ان كان                          
  .مع المراعاة فعليه القضاء فقط دون الكفارة

 ـ االحتقام بالمائع موجى لالفطـار و ان كـان عـن اضـطرار و االولـى       12          
  .ر، و ال قضاء و ال كفارة في االحتقان بالجامدصورة عدم االضطرا الكفاره

  . ـ تعمد القيء موجب للقضاء فقط13          
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 ـ يوم الشك في انّه من رمضان أو يوم العيد يجب عليه الصوم، و اذا أفطر انّه 14          
  .يوم العيد فال قضاء عليه و ان كان متجريا

خة و ذوالعطاش فان شق عليهم الصوم جاز لهم ان شق علي الشيخ و الشي: 5 مسألة           
االفطار و كفرا عن كل يوم بمد من طعام، و ان تعذر فال كفارة، و الحامل المقرب ان خافت                   

  .علي جنينها وجب عليها القضاء، و ان خافت علي نفسها افطرت وقضت و ال كفارة عليها

رمضان بالرؤية أو بالبينة مـن       في أول شوال و أول شهر         يثبت الهالل : 6 مسألة            
شهادة العدلين أو بالشياع المفيد للعلم أو بحكم الحاكم الشرعي و هو المجتهد المطلق العادل أو                

  .بمضي ثالثين يوما

 زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة عند هالل شوال علي البالغ العاقل الحر المالك لقـوت             : 7 مسألة            
كسب عن نفسه وعمن يعول به و ان لم يكن واجب النفقة كالخادم و              سنته و لو بقدرته علي الت     

  .الضعيف اذا كان من العائلة عرفا، ال كضيافة ليلة أو ثالث

يجب أداء الزكاة حتى عن الزوجة الناشزة و المطلقة رجعيا، و اذا اسأجر           : 8 مسألة            
 ليس علي الطفل الّذي لم يولد       شخصا و أقام عنده و عد من عائلته وجب أداء الفطرة عنه، و            

  .قبل الهالل زكاة الفطرة و ال بأس بالصدقة عنه

  يجوز اعطاؤ هادينا و يحتسبها عليه يوم العيد و يدفع عنكل واحد: 9 مسألة          

ممن يعول به صاعا من تمر أوزبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو لبن، و يكفـي أداء قيمـة           
  .مة اذااحتاج الفقير اليهاذلك، و االولى أداء القي

اذا كان هاشميا اليجوز له أخذ الزكاة من العامي و يجـوز العكـس و               : 10 مسألة            
  .يجوز عزلها او توكيل الفقير له بعزلها

اذا عزلها المالك و الفقير في البلد، وتلفت ضمن الزكاة و ان لـم يكـن                : 11 مسألة            
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منايصالها الى الفقير في غير بلده لم يضمن، اال اذا كان وكيال فى             الفقير في البلد و ما تمكن       
  .القبض عن الفقير

 االعتكاف

يعتبر في المعتكف العقل فال يصح االعتكاف من المجنون ومن فقد عقله            : 1 مسألة            
لـى  كالسكران، و تعتبر النية فيه و التعيين، و ابتداء االعتكاف اول الفجر من اليـوم األول ا                

المسجد االحرام أو مسجد النبـي أو       : ثالثة أيام فصاعدا و أن يكون في أحد المساجد االربعة         
المسجد و يجوز لـه الخـروج        مسجد الكوفة أو بصرة أو في مسجد جامع وال بد حكن اللبث           

لضرورة او لعيادة مريض او قضاء حاجة و نحو ذلك كاقامة الشهادة و تشييع جنازة ولوطال                
ن محل االعتكاف بحيث انحمت صورة االعتكاف بطل، و يحرم عليه الجماع و             به الخروج ع  

 و في النهار كفارتان و يحرم عليه الطيب و البيع و الـشراء و                عليه كفارة االفطار في الليل    
  .ان خرج من محل االعتكاف لم يجز له الجلوس و ال المشي تحت الظالل الضطرارا

 الزكاة

ات الدين و مانعها ليس من المؤمنين و هي من الخمسة الّتي بني              الزكاة من ضروري            
  .االسالم عليها

   

  شرائط الوجوب

فاذا جن المكلف و لو آنا ما فال زكاة عليه و تجب على             :  األول البلوغ الثانى العقل             
  .المغمى عليه و السكران

ل كالموهوب لشخص لـم يـبقض أو        فمن اليملك الما  :  الثالث الحرية الرابع الملكية             
  .الموصي به قبل الوفاة او القرض قبل القبض ونحو ذلك ال تجب الزكاة فيه

 الخامس تمام التمكن من التعرف، فال تجب في المال المدفون أو كان في يد شخص                         
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قف ال يمكن استخراجه بسهولة، وال في المحجور و المرهون و المسروق والدين، و ال في الو      
العام أو الخاص اذا كان الوقف مصرفا ال علي وجه تمليك االشخاص و كلما عـرض عـدم                  

  .التمكن من التعرف بعد تعلق الوجوب و قصر المالك فى االداء الى الفقير ضمن المال

  ما تجب فيه الزكاة

االنعام  طتجب الزكاة في االنعام الثالثة و النقدين و الغالة االربع، و يشتر           : 1 مسألة            
األول النصاب، الثاني السوم، الثالث أن ال تكون عوامل الرابع مرور الحـول             : اربعة شروط 

  .عليها

نصاب االبل اثنى عشر نصابا، ففى كل خمسة شاة، و في العشرة شاتان،             : 2 مسألة            
ياة، و في الخمسة عشر ثالث شياة، و في العشرين اربعة، و في الخمسة و العشرين خمس ش                

و في الست و العشرين بنت مخاض، و في الست و الثالثين بنت لبـون، و فـى الـست و                     
االربعين حقة، و في االحدى و الستين جذع و في الست و السبعين بنتا لبون، و في االحدى و 
التسعين حقتان، و في المائة واحدى وعشرين ففى كل خمسين حقة و في كل اربعـين بنـت                  

  .لبون

  بنت المخاض ما دخل سنها في السنة الثانية، و بنت اللبون ما دخلت: 3ألة  مس         

  .فى الثالثة، و الحقة في الرابعة، و الجذع في السنة الخامسة

 نصاب البقر

الـسنة   ثالثون و فيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل        : البقر له نصابان األول   : 4 مسألة            
لي االربعين تخير المكلف في كل ثالثين بينالتبيع أوالتبيعة، و في           الثانية، و كلما ازداد العدد ع     

  .كل اربعين مسنة

 نصاب الغنم

نصب الغنم خمسة ففى كل أربعين شاة، و في المائة و االحدى و العشرين : 5 مسألة          
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بعمائة شاتان، وفى المائتين و واحدة ثالث شياة، وفى الثالثمائة و واحدة أربع شياة، و في االر          
  .و أكثر ففى كل مائة شاة، و مابين النصابين عفو

البقر و الجاموس نوع واحد في الزكاة، والبخاتي و العراب من االبل نوع      : 6 مسألة            
  .واحد ايضا

منيملك انعاما و زرعا في اماكن متعددة أو ذهبا و فضة كـذلك و بلـغ                : 7 مسألة            
ليه الزكاة أما من عين المال أو القيمة، وتقدر القيمة بقيمة بلد            مجموع احدها النصاب وجبت ع    

  .الزكاة في يوم االداء، و ال يجوز دفع المعيب أو المريض من النصاب الصحيح كله

يصدق صاحب المال في أداء الزكاة وبعدم بلوغ الحول فيما يشترط فيـه             : 8 مسألة            
  .كفي في الحول دخولها في الشهر الثاني عشرالحول من غير حاجة الى اقامة البينة وي

اذا كان النصاب كأربعين شاة و أخرج المالك الزكاة من غير العين وجبت             :9 مسألة            
  .عليه الزكاة في كل سنة، و اذا أخرجها من العين فال تجب اال في سنة واحدة

 زكاة النقدين

  : و يشترط فيه أمور، األول النصاب         

األول في كل عشرين دينارا نصف دينار، الثاني فى : في الذهب نصابان: 10 مسألة          
االربعة دنانير ربع العشر، و أما في الفضة فاالول مائتا درهم و فيها خمس دراهم و الثـاني                  

  .اربعون درهما و فيها درهم واحد، و الدرهم نصف المثقال الصير في

  : الشرط الثاني         

ان يكون الذهب و الفضة منقوشين و سكة المعاملة اسالمية او غيرها و             : 11 مسألة            
  .ان كانت ممسوحة بالعارض، و اذا اتخذ المسكوك حلية للزينة فال زكاة فيه

  : الشرط الثالث الحول         
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ك للفرار  المال اذا نقص النصاب في اثناء الحول أو تبدلت اعيانه أو سكه          : 12 مسألة            
  .منالزكاة لم تجب الزكاة

تجب الزكاة في الغالة االربعة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيـب              : 13 مسألة            
  .اذا سميت بأحد الغالة االربع، و فيما عداها من الخضروات و الحبوب فالزكاة مستحبة فيها

 النصاب و تقـديره فـي الـوزن         األول: يشترط في زكاة الغالة أمران    : 14 مسألة            
المتعارف في عصرنا من الكيلو ثمانمائة و سبعة و أربعون كيلو و ال زكاة في االقل من ذلك                  

  .و لو بيسير

الشرط الثاني التملك بالزراعة او انتقال الزرع او ثمرة الـشجرة مـع             : 15 مسألة            
  .الشجرة أو بدونها قبل تعلق الزكاة

وقت تعلق الزكاة حينما تسمى الغلة حنطة او شعيرا أو تمرا زبيبـا، و              : 16 مسألة            
  .وجوب االخراج عند تصفية اصلة و اقتطاف الثمرة

يجوز للمالك احتساب هذه العناوين عليه قبل االقتطـاف و اليـبس، و             : 17مسألة            
  .يجوز التبديل في القيمة بالنقدين او بغير هما كمنفعة سكنى الدار

الزكاة نصف العشر فيما سقي بالنواضح و الدوالي، و العشر فيما سقى            : 18 مسألة            
  .بالمطر أو جرى الماء أو جرى الماء في عروقه

اداء الزكاة بعد اخراج المؤن سواء ان كانت قبل تعلق الوجوب أو بعدها             :19 مسألة            
الغلة دون ما يأخذه من غيـر الغلـة مـن           و بعد اداء الخراج أو ما يأخذه السلطان من عين           

  .الضرائب

منجملة المؤن البذر سواء كان المال المزكى أم ال و أجور العامـل، و              : 20 مسألة            
ليس من المؤن عمل المالك و ال عمل اوالدهوزوجته اذا كان من عادتهم العمـل، و يجـوز                  

  .السنين المستقبلةاحتساب المؤن علي أول ثمرة من السنة أو تقسيطها علي 



 46

اذا اخذ السلطان المال بعنوان الزكاة لم تجب مرة اخرى، واذا وجبـت             : 21 مسألة            
الزكاة علي شخص ولم يؤدها الى الموت وجب علي الورثة اخراجها منمال الميت، واذا شك               

  .الورثة في االداء فال وجوب عليهم

 بالوكالة عن المستحق في بلد اخرى و ان وجد يجوز للمالك عزل الزكاة: 22 مسألة            
  .المستحق في البالد، و اذا عزلها مع التحفظ عادة و تلفت فال ضمان عليه

 أصناف المستحقين

األول و الثاني الفقير و المسكين و هو اسوء حاال منالفقير، و الفقير من              : 23 مسألة            
ؤنة السنة، أو ليس له ملك و ال ضـيعة تقـوم            كان ليس بقادر علي التكسب و لم يكن عنده م         

بمؤنة السنة كلها، و أما اذا كان قادرا علي التكسب أو له صنعة ولكن ال يفي بمؤنة السنة جاز 
أن يأخذ من الزكاة بمقدار حاجته لمؤنة السنة و ان اكتفى بالتكسب و نماء الـضيعة حرمـت                  

  .عليه الزكاة

قير بما يصير به غنيا من غير فرق بين العجـز عـن             يجوز اعطاء الف  : 24 مسألة            
  .التكسب بتاتا أو في الجملة علي االقوى

يجوز للفقيران يأخذ من الزكاة بما يناسب حاله و شرفه من اجاره خادم             : 25 مسألة            
  .وشراء اثاث او دار اخرى لكثرة عياله

دينية مما تنافي طلـب العلـم أو        اذا كان لشخص صنعة كطلب العلوم ال      : 26 مسألة            
  .ينافي شرفه جاز اخذ الزكاة

من ادعى الفقر صدق اذا اطمئن بقوله أو كان ظاهر حالـه الفقروجـه              : 27 مسألة            
يوجب االطمئان، و اذا اعطى غير المستحق و علم انها زكاة لم يجز اخذها، و ان لم يعلم فال                   

  .ضمان عليه و وجب علي المالك االداء

الرابع المؤلفة قلوبهم و هم صنف من الكفار يعطون من الزكاة لتـأليف             : 28 مسألة            
قلوبهم و مساعدة المسلمين علي الجهاد، و صنف ضعف ايمانهم فيعطون ليستكمل االيمان في              
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  .قلوبهم

، العبد المكاتب، والعبد تحت الشدة    : الخامس الرقاب و هم ثالثة اصناف     : 29 مسألة            
  .و العبد اذا اعتق فالكل يشترى من الزكاة و يعتق

و هم الذين استدانوا وعجزوا عن الوفاء و ان كـان           : السادس الغارمون : 30 مسألة            
  .عندهم مؤنة السنة

و هو من احتاج في سفره و ان كان غنيابلده و           : السابع سهم ابن السبيل   : 31 مسألة            
  . و و اال لم يستحق الزكاةال يتمكن من االستقراض

 ما يشترط في المستحق

يشترط في مستحق الزكاة االيمان و ان كان طفال و مجنونا عدا المؤلفة             : 32 مسألة            
  .قلوبهم، و اذا استبصر المخالف قضى الزكاة و ليس عليه قضاء الصوم و االصالة

اة في المعاصي و لـيس بقـاطع        يعتبر في المستحق ان ال يصرف الزك      : 33 مسألة            
للصالة و ال شارب للخمر و ان ال يكون ممن تجب نفقته علي المالـك، كالوالـدين و االوالد          

  .العاجزين عن النفقة او الزوجة و ان قدرت علي النفقة و تستحب لالقرب فاالقرب

  لهاشمي،تصح زكاة الهاشمي للهاشمي و لغيره، و ال تصح زكاة غير ا: 34 مسألة          

  .و تحرم الزكاة الواجبة علي الهاشميين دون سائر الصدقات للهاشمي

نية القربة و الخلوص، و اذا كان في ذمة المالك زكاة           : تعتبر في الزكاة  : 35 مسألة            
  .و خمس و كفارة فال بد من التعين الحدهما عند االداء

 الخمس

   عن أهله كان من الظـالمين الل محمـد          الخمس من ضروريات مذهبنا و منمنعه               
  .آله و عليه اهللا صلى
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  ما يجب فيه الخمس

األول ما يدخل في التكـسب مـن أربـاح          : يجب الخمس في سبعة اشياء    : 1 مسألة            
التجارة و الصناعات و االجارة حتى للبعادة و التعزية و الزارعة و االحياء و الجعالة، و كلما   

  .يت من السنة من االرز و الحنطة و الحطب و نحوهازاد علي مؤنة الب

ال خمس فيما يؤخذ من الكفار من السرقة و الغلية، و ال فـي الهـدايا و                 : 2 مسألة            
المواريث علي االقوى، و اذا علم الوارث بأن الميت مشغول الذمة بـالخمس وجـب علـى                 

ن شخص ولم يؤد البائع الخمـس و        الوارث اخراجه و يجب االخراج ايضا اذا اتشرى شيئا م         
  .اذا ربح بمنافع ماال خمس فيه كاالرث و الهبة فوق مؤنة سنته ففيه الخمس

اذا لم يربح في سنته و جاءت السنة الثانية و ربح فيها لم يجز لـه أخـذ                  : 3مسألة            
  .مؤنة السنة االولى من ربح الثانية

ع و يتصدق و يوهب و لم يعلم ان عليه خمسا ثم            اذا يشتريالشخص و يبي   : 4 مسألة            
علم وجوب الخمس عليه تعين تخميس الجميع بعد اخراج قوت السنين والمؤن السابقة و التلف         

  .و الغرامات وارش الجنايات و الديون السابقة والّتي حل اجلها دون المؤجلة

  يارة المشاهديجب الخمس بعد اخراج المؤن من قوت السنة وز: 5 مسألة          

المشرفة و الصدقات المعتاد لها و الكفارات و النذور و جميع شئونه مما يقتضيه شرفه و مـا   
  .يحتاج اليه الطالب الديني من الكتب العلمية

يعتبر مبدأ السنة من اول زمان االكتـساب أو الـصنعة و الزراعـة و               : 6 مسألة            
  .ات فكل منها وقتها الخاص من أول سنتهاالمواشي، و اذا كان عنده تجارات و صناع

يجوز للمالك اخراج جميع المؤن من ربح سنته و ان كان عنده مال آخر              : 7 مسألة            
و كذا حكم ديونه ايضا فان زاد منسنته خمسه و اال          . ال خمس فيه أو خمسه في السنين السابقة       

  .فال خمس عليه
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اشترى عرصة ثم بناها تدريجا من منافع النسين فعليـه          اذا استفاد ماال و     : 8 مسألة            
خمس الربح، و اذا استدان و بنى الدار ثم و في تدريجا من السنين المتعددة فعليه الخمس في                  

  .كل ما يفي من الدين

اذا استطاع و في سنة االستطاعة مضى للحج فال خمس عليه، و ان اخر              : 9 مسألة            
  . وجب تخميس المالالحج عن نسة االستطاعة

 الغنائم

الغنائم كل ما يؤخذ من الكفار بالقتال ممن يحل قتاله، فان اخذ بغير اذن              : 10 مسألة            
  .آلهفهو لالمام و اال فللمسلمين و عليه اهللا االمام صلى

ال يعتبر في الغنائم النصاب و هو عشرون دينارا علي االقوى و بحكـم   : 11 مسألة            
  .فار النواصبالك

  المعدن: األول

المعدن من الذهب و الفضة و النحاس و النفط و الملح و النورة و حجر               : 12 مسألة            
  .الرحى و نحوها، و نصابه عشرون دينارا

  المعدن لملكه أو للمسلين من االراضي المفتوحة اذا كان باذن االمام: 13 مسألة          

  .ستخرج من االراضي المواتو للمسلم و الكافر اذا ا

  الكنز: الثاني

هو المال المذخور في أرض أو جدار، و هو لمـن اسـتخرجه             : الكنز: 14 مسألة            
مسلما كان أو كافرا في االراضي المملوكة أو في الموات أو المحيـاة، و اذا كانـت األرض                  

  .و الفضةمملوكة فهي لمالكها و الكنز لواجده، و نصابه اقل نصابي الذهب 

اذا علم بصاحب الكنز دفع اليه، و ان لم يعرف او ال يمكـن معرفتـه                : 15 مسألة            
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تصدق به، و اذا اشترى دابة او سمكة وكان في جوفها مال فهي للمـشتري ان لـم يعـرف                    
  .صاحبها

  الغوص: الثالث

  .هر و نحوهاالغوصك ما خرج من البحر و االنهار الكبيرة من الجوا: 16 مسألة          

نصاب الغوص دينار، و االولى تخميس الغوص قبل اخراج المؤن و اذا            :17 مسألة            
  .اخرج بآلة فاالقوى عدم الخمس

  .يجب الخمس في العنبر و ان يأخذ علي وجه الماء: 18 مسألة          

  أرض الذمى: الرابع

فيها الخمس مزروعـة ام خاليـة،   كل ارض اشتراها الذمي من المسلم ف: 19 مسألة           
سـائر   منارض أو دار او غير هما، و ال خمس في مثل الدار و الحمام و نحوها، و ال خمس                  

  .المعاوضات و الهبات

  .يتخير الذمي من عين األرض او القيمة: 20 مسألة          

اذا  ط اال اذا اشترط الذمي بأن الخمس علي المشتري المسلم بطل الـشر          : 21 مسألة            
  .اشترط أداء الخمس و اليرتفع عن ذمة الذمي اال بأداء المسلم

  المال المختلط بالحرام: الخامس

المال المختلط بالحرام اذا تردد بين االقل من الخمس و االكثـر يجـب              : 22 مسألة            
الـسالمو سـهم     اخراج الخمس منه و التصديق به علي وجه الخمس من سهم االمـام عليـه              

  .لساداتا

اذا علم كمية المال و لم يعلم المالك تصدق به الشخص واالولى مراجعة             : 23 مسألة            
الحاكم الشرعي، و ان جهل بالكمية وعمل المالك جاز االقتصار علي دفع االقل للمالك، و ان                
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  .علم بأن المال بين عدد محصور و زع المال بينهم

 المستحق للخمس

  :مان الخمس قس         

السالممصرفه فـي زمـان الغيبـة        القسم األول و هو سهم االمام عليه      : 24 مسألة            
من اقامة طالب العلوم الدينية و ترويج الشريعة من لـوعظ فـي نـشر               : للجهات الضرورية 

االحكام و طبع الكتب الدينية، و الى المضطرين من االيتام و االرامل، و يتعين دفعـه الـى                  
  .رعي او الصرف باذنه و مراعاة األهم فاألهمالحاكم الش

القسم الثاني لمن انتسب الى هاشم من االب، و يعتبر في دفـع الـسهم               : 25 مسألة            
  . األول و الثاني و ان ال يصرف في معصية اللّه

يجوز دفع الخمس الى غير اهل بلده مع الـضمان للمـال، و ال يكفـي     : 26 مسألة            
  . اذا طلب الحاكم الشرعي سهم االمام للجهاة المهمة في الدين وجب امتثالهالعزل و
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 االمر بالمعروف و النهى عن المنكر

و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عـن  « قال تعالى           
  .لظلمو ان بهما تؤمن السبل و تعمر األرض و يدفع ا» المنكر و أولئك هم المفلحون

الوجوب كفائي علي الناس مع االمن من الضرر و له مراتب انكار القلب        :27 مسألة            
باظهار االعراض و التنفر اوال و االنكار القوي من النصيحة والتخويف بالعذاب و الـضرب               
 باليد من غير قتل و جرح علي االقوى ثانيا، وقد تتوقف اقامة الدين بارقة الدم و سبي النساء                 

  .كما هو سيرة االنبياء و الصالحين من عباده

 الجهاد و الدفاع

السالمأو من نصبه علي كل مكلف حر غير         يجب الجهاد بأمر االمام عليه    : 1 مسألة            
معذر لمرض و كبر أو عدم نفقة و نحو ذلك، و ليس في زمن الغيبة اال الدفاع عن الـنفس و         

  .البالد االسالمية

الذين يجاهدون البغاة و أهل الذمة اذا أخلوا بشرائط الذمة و بعض أخاف             : 2  مسألة          
الكفار كما في الكتب المفصلة و يحاربون بكل ما يرجى به الفتح و يجرم القاء السم في ميـاه                   

  .المشركين و ال التمثيل بهم

االسر و يملـك   يجوز أمان الكفار و االذمام بهم من المسلمين و وقته قبل            : 3 مسألة            
االساري من الحربيين من ذكور و أناث دون اهل الذمة و من عادهم المسلمون او كان لهـم                  

  .االمان و اذا أسلم الحربي حقن ماله و دمه و اوالده الصغار حتى الحمل

يدخل في القسمة مطلق الفائدة من الذهب و غيره و أما ما ال ينقل مـن                : 4 مسألة             
  .فيء للمسلمين و فيها الخمس، و من الجملة الغنائم االطفال و النساءاالراضي فهو 

االراضي لمفتوحة عنوة و كانت محياة حال الفـتح االسالميللمـسلمين           : 5 مسألة             
  السالمو هي لمن أحياها في زمن قاطبة و الموات حال الفتح لالمام عليه
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 صولحوا عليه و من أسلم طوعا كالمدينة و         الغيبة و ما فتحت صلحا هي ألربابها و عليهم ما         
البحرين هي الربابها و ليس عليهم اال الزكاة و تؤخذ الجزية من أهل الذمة بما يراه المعصوم               

  .السالمو كذا المهادنة اذا اقتضتها المصلحة، و تمام االحكام موكولة الى الرسالة عليه

 الحج و العمرة

لمسلمين و من تركه مستطيعا من غير عـذر فهـو     الحج واجب و من ضروريات ا               
  .بحكم الكفار

البلوغ و يجوز أن يحج الـولي بالـصبي         : شرائط الحج و العمرة األول    : 1 مسألة             
الحرية و اذا بلغ الصبي و أفاق المجنون او صار العبد حرا و قد أدرك               : العقل الثالث : الثاني

صـحة  : االسالم الخامس: مشعر عن حجة االسالم، الرابعالموقفين االختياريين من عرفة و ال     
  .تحقق الزاد و الراحلة للسفر من غير مانع: البدن السادس

اذا استطاع الشخص في غير وطنه وجب عليه الحج و اذا بذل له الزاد              : 2 مسألة             
عين عليـه   و الراحلة وجب ايضا و اذا استطاع و اضطر الى التزويج لم يجب و اذا نذر و ت                 

العمل علي طبق ما نذره من المشي أو الركوب، و ينحل النذر اذا نذر الزيارة في يوم عرفة                  
  .في بلده أو أحد المشاهد المشرفة

تجوز االستنابة عن الميت في الواجبات و عن الحي في المـستحبات اذا            : 3 مسألة             
جير من الخطأ فكفارته عليـه، و يتعـين         لم يكن النائب مستطيعا في تلك السنة و ما يعلمه اال          

  .علي االجير العلم بمعرفة المناسك و لوبتعليم المرشدين

اذا وصى الميت بحجة االسالم فتخرج من بلده أو بما تسعه االسـتطاعة             : 4 مسألة             
  .من سائر البالد و اال فمن الميقات و يخرج من أصل المال

النائب البلوغ و العقل و االيمان و تتعـين االسـتنابة عمـن             يعتبر في   : 5 مسألة             
  .استطاع و عجر أخيرأ لمرض أ هرم أو لبعض الموانع

  الحج تمتع و افراد و قرآن
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حج التمتع فرض من بعد عن مكة بثمانية و أربعين ميالد و صـاعدا و               : 6 مسألة             
  .االفراد و القرآن لمن بعد بأقل من ذلك

  المواقيت

يحرم الحاج و المعتمر من أحد المواقيت من مسجد الشجرة أو من جحفة             : 7 مسألة             
أو من وادي العقيق أو من يلملم أو قرن المنازل أو من أدنى الحل أو بالنـذر مـن بلـده، و                      

  .يستحب الغسل عند الميقاة أو الطهارة مطلقا و أما في جدة فينذر االحرام فيها

 اذا نسى االحرام أو جاهال بالميقاة رجع اليه وأحرم و ان لم يتمكن مـن                :8 مسألة             
  .الرجوع أحرم من أدنى الحل

  لباس المحرم

يجب علي المحرم لباس ثوبي االحرام و يتعين ان يكونـا ممـا تـصح               : 9 مسألة             
 ال يؤكـل  الصالة فيهما و ليس بمتنجس بما ال يفعى عنه في الصالة و ال يمعفو عنه أو ممـا     

  .لحمه و ال من المذهب و الحرير، و االولى ترك الحرير للنساء

يقدم المحرم لبس ثوبي االحرام علي عقد االحرام و ان ينوى امتثـال             : 10 مسألة             
 سبحانه في الحج و العمرة و ان يشترط االحالل عند عروض الموانـع و ان يلبـي                   أمر اللّه 

: ان رجال و يستحب له ان يتلفظ بالنية و أن يقول مقارنـا للتلبيـة              ويرفع صوته بالتلبية اذا ك    
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك أن الحمد و النعمة و الملك لك الشريك لك لبيك بحجة               (

، و تنتهي التلبية عند مشاهدة بيوت مكة من عقبة المـذنبين الـى              )و عمرة تمامها عليك لبيك    
  .عرفة يوم  و المرفد فيلبي الى الزوال منعقبة ذي طوى، و أما القارن

اذانسي التلبية و تذكرها بعد تجاوز الميقات رجع و لبى من الميقات و             : 11 مسألة             
  .ان لم يتمكن أتى بها في المحل

اذا أحرمالشخص و علم انّه يستظل بعد االحرام منغير فاصلة فاالقوى           : 12 مسألة             
  .ام اال في مورد الضطرار من مرض أو مانععدم انعقاد االحر
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  الطواف

يشترط في الطواف الواجب الطهارة و لو تيمما و أن أحدث في اثنـاء              : 13 مسألة             
 أتم االربعة تطهر و بنى علي ما أتى بـه مـن الطـواف و اال                  الطواف و قدتجاوز النصف   

  .استناب

  .الختان للرجل دون المرأةيجب فيه ازالة الخبث و : 14 مسألة           

من نسي الطواف في عمرة التمتع أو تركه عمدا حتـى خـرج الـى               : 15 مسألة             
  .عرفات نوى الحج انفرادا و أعاد من قابل، و أما في العمرة المفردة فيأتي بهمادام حيا

بالـسعى  المرأة الّتي يفاجئها الحيض وتم لها أربعـة اشـواط فتـأتى             : 16 مسألة             
والتقصير و تأتي في حال الطهارة بما فاتها من الطواف و الصالة، و ان بقيت حائضا الـى                  
يوم التاسع فتقضيه بعد الطهر، و االولى الستنابة قبل ذلك لما فاتها من االشـواط، و أمـا ان                   
فاجئها الحيض في أثناء االربعة أشواط فتقطع الطواف، فان بقيت علي الحيض الى الموقـف               

نقلب حجها افرادا و تأتي بالموفقين وسائر االعمال، و بعدها تاتي بعمرة مفردة بعد اكمـال                في
المناسك و أما المستحاضه فكالطاهرة ان أدت ما عليها من اعمال الصالة و أما الجنب فحكمه                

  .التيمم ان لم يقدر علي الطهارة المائية

  كيفية الطواف

  اف من الحجر االسود مقدما بشيء يسير عليهء في الطو يبتدى: 17 مسألة           

  .وختام االشواط السبعة بشيء يسير عليه أيضا جاعال البيت علي يساره في جميع االشواط

تتضيق مسافة الطواف عند حجر اسماعيل الى ستة اذرع و تقريبـا و             : 18 مسألة             
أساس البيت   ف ان يضع يده   تتسع في سائر الجوانب الى ستة وعشرين ذراعا و اليجوز للطائ          

المسمى بالشاذروانة، و ال يمس حجر اسماعيل و ال يدخله في أثناء الطواف و اذا اضطر الى               
  .الخروج عن حدود الطواف ولميتمكن من العود أجزئه، و ينتسب ان أمكنه االستنابة أيضا
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ي أسألك باسـمك    اللهم ان (و يدعو الحاج في الشوط األول من الطواف         : 19مسألة             
الّذي يمشى به علي ظل الماء كما يمشى له علي جدد األرض و أسألك باسمك الّذي يهتز لـه                   
عرشك و أسألك باسمك الّذي تهتز له أقدام مالئكتك و أسألك باسمك الّذي دعاك بـه موسـى                  

السالممن جانب الطور فاستجبت له و ألقيت عليه محبته منك، و أسـألك باسـمك الّـذي        عليه
 عليه و آله و سلم ما تقدم من ذنبه و ما تـأخر و أتممـت عليـه                    فرت به لمحمد صلى اللّه    غ

  .و تطلب حاجتك) كذا و كذا(نعمتك ان تفعل بي 

اللهم اني اليك فقير و اني خائف مستجير        : ( و يستحب في الطواف الثاني ان يقول                 
ب الكعبة في كل شوط أن يصلي علـي  و كلما انتهى الى با) فال تغير جسمي و ال تبدل اسمي 

  ).سائلك فيرك مسكينك ببابك فتصدق عليه بالجنة: (النبي و أن يقول

اللهم البيت بيتك و الحرم حرمك و العبد عبدك و هـذا            ( و في الشوط الثالث يقول                 
ا جواد و   مقام العائذ بك المستجيربك من النار فأعتقني و والدي واخواني المؤمنين من النار ي             

  .يا كريم

اللهم أدخلني الجنة و أخرجني منالنـار برحمتـك، و          : ( و في الشوط الرابع يقول               
عافني من القسم و أوسع علي من الرزق الحالل و ادرأعني شر فسقة الجن و االنس و شـر                   

  ).فسقة العرب و العجم

فية و رزاق العافية و خالق العافية        يا ولي العا    يا اللّه : ( و في الشوط الخامس يقول               
و المنعم بالعافية و المنان بالعافية و المتفضل بالعافية علي و علي جميع خلقك يا رحمن الدنيا                 

  و االخرة و رحيمهما صلى علي محمد و آل محمد و ارزقنا العافية و دوام

  ).العافية و شكر العافية في الدنيا و االخرة يا أرحم الراحمين

  الحمداللّـه (يستجب اذا نظر الى الحجر االسود في الطواف ؤن يقـول          : 20 مسألة             
 و    و ال اله اال اللّه       و الحمد للّه     سبحان اللّه   الّذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اللّه           

 وحده ال شريك لـه       ه ؤكبر مما أخشى و أحذر ال اله اال اللّ           أكبر من خلقه و اللّه       أكبر اللّه   اللّه
له الملك و له الحمد يحيي و يميت و يميت و يحيي و هو حي ال يموت بيده الخير و هو على               
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كل شيء قدير، اللهم صلى علي محمد و آل محمد كأفضل ما صيلتت و باركت و ترحمـت                  
  للّـه علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد و سالم علي جميع النبيين و المرسلين و الحمد     

  .رب العالمين

 اللهم اني أؤ من بوعدك و أصدق رسلك و تبع بالموافاة اللهم تصديقا بكتابك و على                          
 وحده ال شريك له و أشـهد أن محمـدا            سنة نبيك صلواتك عليه و آله أشهد أن ال اله اال اللّه           

و عبادة االصنام و     و كفرت بالجيت و الطاغوت و الالت و العزى            عبده و رسوله آمنت باللّه    
  ). الشيطان و عبادة كل نديدعي من دون اللّه

ربنـا  : ( و في الشوط السادس اذا وصل الى الركن و توجه الى الحجر االسود يقول                   
  ).آتنا في الدنيا حسنة و في االخرة حسنة و قنا عذاب النار

 و يقـول فـي جميـع         و اذا وصل الى حجر اسماعيل فلينظر الى ميزاب الـذهب                    
اللهم أدخلنيالجنة و أجرني من النار برحمتك و عافني من السقم و أوسع لي مـن                : (االشواط

و اذا وصـل  ) الرزق الحالل و ادرأ عني شرفسقة الجن و االنس و شر فسقة العرب و العجم       
يا ذالمن و الطول يا ذل الجـود و الكـرم أن عملـي              : (في جميع االشواط خلف البيت يقول     

عيف فضاعفه لي و تقبله مني انك نت السميع العليم ثم يكبر مائة مرة و يحمد مائة مرة و                   ض
 وحده أنجز وعده و نصر عبده        ال اله اال اللّه   : ( مائة مرة و يسبحه مائة مرة ثم يقول         يهلل اللّه 

نـي  و غلب االحزاب وحده فله الملك و له الحمد، اللهم بارك ليالموت و ما بعد الموت اللهم ا                 
  ).أعوذ بك من ظلمة القبر و وحشته، أللهم أضلني في ضل عرشك

اللهم البيت بيتك : ( و في الشوط السابع اذا وصل المستجار قرب الركن اليماني يقول            
  و العبد عبدك، و هذا مقام العائذ بك من النار، اللهم من قبلك الروح و الفرج و

لي و اغفرلي ما اطلعت عليـه منـي و خفيخلقـك،            العافية، اللهم ان عملي ضعيف فضاعفه       
اللهم أن عندي أفواجا من ذنوب و أفواجا من خطايا و عندك          : (ثم يقول )  من النار   أستجر باللّه 

انظرني الى يـوم    : أفواج من رحمة و أفواج من مغفرة، يا من استجاب أل بغض خلقه اذ قال              
  ...).يبعثون استجب لي
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 في الطواف بعدد االنصراف فال يلتفت و ان شك بين الـسبع و              اذا شك : 3 مسألة             
الثمان و انّه أخر السابع أو الثامن و ان كان الشك في االثناء أتم الطواف بالبناء علي األقل ثم                   

  .االعادة، و في الطواف المستجب فيجزي البناء علي األقل

 و ان تعـذر فـاالقرب، و        تجب ركعتان في مقام ابراهيم بعد الطـواف       : 4 مسألة            
ينسحب في الركعة االولى الحمد و التوحيد و في الثانية الحمد و قل يا أيها الكافرون و من ال                   

  .يحسن القراءة أتى يحسن و يستنيب فيهما أيضا

من نسي الطواف في عمرة التمتع أو تركه عمدا حتى خرج الى عرفـات  : 5 مسألة           
  .من قابل، و أما في العمرة ففي سعة ما دام في الحياةنوى الحج افرادا و أعاده 

  السعي

السعي هو ما بين الصفا و المروة و ال بد فيه من نيـة القربـة و يبـدأ                   : 1 مسألة            
الذهاب شوط و االياب شوط آخر، و يجـوز         : بالصفا و يختم بالمروة، و السعي سبعة اشواط       

  .اجة و للفريضةالجلوس في أثنائه لالستراحة و قضاء الح

ال يجوز تقديم السعي علي الطواف ويجوز الـسعي راكبـا و تـستحب              : 2 مسألة            
الهرولة بين المنارة و زقاق العطارين سابقا، و يستحب الوقوف علي الصفا بمقـدار قـراءة                

  .االشواط سورة البقرة و ناظرا الى البيت و يكفي مطلق الذكر من التسبيح و التهليل

  رالتقصي

ء مـن    التقصير واجب بعد الفراغ منالسعي وهو تقليم االظافر أو أخذ شى          : 1 مسألة            
الشارب ناويا بقوله اني اقصر لالحالل من عمرة التمتع في فرض حج االسالم امتثاال ألمـر                

  . و ال يجوز حلق الرأس في العمرة اللّه

النساء ثم ذكر نقصان الـسعي أتمـه و   اذا ظن اتمام السعي فأحل و واقع : 2 مسألة           
  .عليه دم بقرة
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  احرام الحج

احرام الحج ركن يبطل بتركه و اذا نسي االحرام الى عرفة رجـع الـى               : 1 مسألة            
محل االحرام و ان تعسر الرجوع أحرم من موضعه و ان ذكر بعد المناسك كلهـا فـاالقوى                  

  .صحة الحج

من مكة و االفضل من المسجد أو تحت ميزاب الرحمـة و            يحرم التمتع   : 2 مسألة            
يلبس ثوبي االحرام كما تقدم و يلبي و يستحب لهالمبيت بمنى و ال يجوز له أن يتجاوز وادي                  

  .محسر حتى تطلع الشمس و يلبي عند الذهاب الى عرفة

  عرفة

الحـدود او   محل الوقوف بطن عرفة و ال يجوز الوقوف باالراك وال في            : 3 مسألة            
خارجها و أفضل المواقف السفح من مسيرة الجبل و يكره الوقوف علي الجبل و يـستحب ان            

  .يدعو بدعاء سيد الشهداء و زين العابدين و التوحيد مائة مرة و التسبيح والتهليل

  اذا افاض منعرفات قبل الغروب عالما عامدا فكفارته بدنة و ان لم: 4 مسألة          

  .ثمانية عشر يومايقدر فصيام 

ال يجزي الوقوف في اليوم الثامن و ان كان بحكم من الاهلية له للحكم و               : 5 مسألة            
  .اذا استطاع اعاده و يجزيه ادراك اختياري المشعر و ال اعادة عليه

  المشعر

المشعر و هو المزدلفة يجب الوقوف و اختياريته من طلوع الفجـر الـى              :1 مسألة            
ع الشمس، و حد المزدلفة بين المازمين الى احياض الى وادي محسر و تجوز االفاضـة                طلو

  .للمضطر قبل الفجر

اذا فاته الوقوف االختياري لعذر اجزئه االضطراري من طلوع الـشمس           : 2 مسألة            
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الى الزوال ويستحب للحاج التقاط الحصى من المشعر و عددها سبعون حصاة و ان تكون من        
  .م و أبكارا و بلون الكحل و مغسولة بالماء وان كانت طاهرةالحر

  الرمي و الهدي و الحلق و التقصير: أعمال منى

أول الجمرات جمرة القصوى ترمى بسبع حصيات و الوقـت منطلـوع            : 1 مسألة            
الشمس الى الغروب و ان عجز استناب ويرميها من قبل وجه الجمرة و ان يعلم باالصـابة و          

 أعاد ويرميها علي التعاقب ال دفعة واحدة و الرمي باليد اليمنى و يدعو عند الرمي و لـو                   اال
  .بما يحسن

  الهدي

الـسنة   يجب الهدي ببدنة أو بقرة أو معز أو شاة و يعتبر في االبل الدخول   : 1 مسألة            
م يتمكن من الهدي    السادسة و في البقر و المعز الدخول في الثالثة و الضان في الثانية و ان ل               

  .فالصوم

البد في الذبح أن يكون في يوم العيد في منى ان كان حاجـا و بمكـة ان      : 2 مسألة            
  .كان معتمرا و يدعو عند الذبح موزعا ثلث له و ثلث للجيران و ثلث للفقراء

  الحلق و التقصير

 التقـصير و الحلـق   يجب علي الحاج و المعتمر عمرة مفردة الحلـق أو      : 1 مسألة            
افضل و يتعين علي النساء التقصير و يجرم عليهن الحلق، و وقت الحلق او التقـصير يـوم                  

  .رأسه)الموسي(النحر بعد الذبح، و من ال شعر عنده تخير بين التقصير و امرار 

اذا ذبح و حلق أو قصر حل من كل شيء اال الطيـب و النـساء، و اذا                  : 2مسألة            
  .ى حل من الطيب و اذا طاف طواف النساء حل من النساءطاف و سع

يجب بعدرمي جمرة العقبة و الذبح و التقصير أو الحلق أن يرجـع الـى               : 3 مسألة            
السالمكما تقدم ثم يطوف طـواف       البيت ليطوف و يسعى للحج و يصلي في مقام ابراهيم عليه          
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لي التشريق و هي ليله الحـادي عـشر و          النساء و اذا فرغ من ذلك رجع الى منى لمبيت ليا          
  .الثانية عشر و الثالثة عشر

  واجبات أيام التشريق

يجب في ايام التشريق ان يرمي الجمار الثالث كل جمرة بسبع حـصاة و        : 1 مسألة            
ء باالولى و هو االقرب الى منى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة، و وقت الرمي بين               يبتدى

مـسجد الخفيـف و      س الى الغروب و ان عجز رمى غيره عنه و يستحب الصاله           طلوع الشم 
  .أفضله مصلى الرسول

  محرمات االحرام

  يحرم صيد الحيوان البري و ذبحه و امساكه و االعانة علي صيده و: 1 مسألة          

للرجال تحرم النساء و عقد النكاح و الشهادة علي النكاح و االستمتاع و الطيب و لبس المخيط           
 و السباب و المفاخرة و  من الكذب علي اللّه: و االكتحال بالسواد و النظر في المرآة و الفسوق

الجدال و قتل ما يتكون في الجسد من الهوام كالقمل و الزينة للمرأة و ازالة الشعر و تغطيـة                   
ـ                   يم المرأة وجهها و يحرم االستظالل للرجال و يحرم الحناء مطلقـا و قلـع الـضرس و تقل

االضافر و قلع النبات اال االذخر و النخل و الفواكه و لكل مـن المحرمـات كفـارة و لـو                     
  .باالستغفار

يحرم الصيد علي المحل ايضا في داخل حدود الحـرم و يلزمـه الفديـة               : 2 مسألة            
  .كالمحرم

ى كل منهمـا    اذا جامع امرأته فعليه كفارتان ان اكرهها و ان طاوعته فعل          : 3 مسألة            
كفارة و اذا ارتكب الجماع في احرام الحج بطل حجه قبل الوقوف بعرفات او الوقـوف فـى                  
المشعر، و الكفارة بدنة، و يتم الحج و يحج من قابل و ان جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل                    
تجاوز النصف من طواف النساء فيصح حجه و عليه كفارة و بعد النصف فال كفارة عليـه و            

ء فعليه بدنة، و اذااتفق الرجل و المرأة علي العقـد            ء مع زوجته او غيرها و أمنى       تمنىان اس 
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حال االحرام بطل العقد و سقط المهر و يحرم عقد النكاح للمحرم و غيره من غير فرق بـين         
العقد الدائم و المنقطع و يجوز الرجوع في الطالق الرجعي و تحرم الشهادة علي النكاح لنفسه                

  .و لغيره

يحرم شم الرياحين من االوارد و غيرها اال خلوق الكعبة و كذا الخزامى             : 4 مسألة            
و القيصوم و االذخر او ما اضطر الى شم رائحته في االسواق و كفارة استعمال الطيب شاة و 
  .ان تكرر االستعمال ما لم يكفر و ال بأس بأكل التفاح و السفر جل بشرط ان ال يشم رائحتهما

يحرم االكتحال بالسواد اذا كان فيه زينه و اذا ارتكبه اضطرارا او اكتحل             : 5 مسألة            
  .بغير السواد و كان فيها رائحة طيبة وجبت الكفارة بشاة

  .يحرم النظر في المرآة و النظارات ايضا اذا كانت للزينة: 6 مسألة          

ال و ان اضطر فكفارته شاة و يجوز لـبس          يحرم لبس المخيط علي الرج    : 7 مسألة            
  للرجل، و ال كفارة عليه، و اذا تكرر منه لبس المخيط فعليه كفارة) الهميان و المنطقة(

  .اخرى

يحرم الفسوق من الكذب مطلقا و يحرم السباب و المفاخرة و االيـذاء، و              : 8 مسألة            
  .رة االستغفارء منالطعام و المتعين من الكفا يستحب الكفارة بشيى

 فان كان كاذبا فعليه شاة و ان   و بال واللّه يحرم الجدال و هو قول ال واللّه   : 9 مسألة            
  .تكرر فبقرة و في الثالثة بدنة و ان صادقا و تكرر الجدال ثالثا فعلية شاة

  . طيبيحرم التدهين و ان لم يكن فيه طيب و كفارته شاة اذا كان فيه: 10 مسألة          

ازالة الشعر و كفارته شاة و ان كـان للـضرورة           . يحرمم حلق الرأس  : 11 مسألة            
  .فكفارته اثنى عشر مدا من الطعام لستة مساكين

يحرم تغطية الرجل رأسه و المرأة تغطية وجهها، و ال يجوز للمحرمين            : 12 مسألة            
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لرأس شاة، و كفارة االستظالل شـاة و لـو          ان يحملوا اال متعة علي رؤسهم و كفارة تغطية ا         
  .اضطرارا

يحرم تقليم االظافر و قلعها و كفارة كل ظفر مد من طعـام و ان قلـم                 : 13 مسألة            
  .اظفار الرجلين واليدين فشاة وان تعدد المجلس تعددت الكفارة

  .اذا قلع شجرة كبيرة فبقرة، و الصغيرة شاة: 14 مسألة          

  المصدودالمحصور و

من منعه المرض محصور و من العدو مصدود و يتحلالن بعمرة مفردة و : 1 مسألة          
ال يسقط عنهما الحج ان بقيت االستطاعة الى العام القابل، و اذا زال المانع من الحصر فيكفي                 

  .ادراك اختياري المشعر و يأتي بعمرة مفردة

النذر و اليمين و الشرط في ضمن العقد و بافـساد           تجب العمرة المفردة ب   : 2 مسألة            
الصوم و قد يستطيع للعمرة، دون الحج كأهل مكة و من يجري عليهم حكم أهل مكة او الحج                  

النية و االحرام و التلبية من أحد المواقيت أو من حدود الحرم و    : و أفعال العمرة  . دون العمرة 
  .المباحث يطلب من رسالة الهدى و المناسكالطواف و السعي و طواف النساء،و تفاضيل هذه 

 معامالت البيع

 يستجب تعلم احكام التجارة و المعامالت و قد يجب التعلم و ان طلـب الـرق مـن                
افضل االعمال و يكره مدح السلع للبائع و ذم المشتري او الدخول في سوم غيره و يكره تلقي              

  .الركبان الى ما دون أربعة فراسخ

  المحرمةالمكاسب

كالخمر و الدم و الميتة النجسة دون الميتة   : تحرم التجارة باالعيان النجسة   : 1 مسألة            
الطاهرة و العذرة و ان كانت لها منفعة محللة علي اال قوى و يجوز بيـع كلـب الـصيد و                     

  .االعيان المتنجسة اذا كان لها منفعة محللة
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كالمزامير و القمار و الشطرنج، و ليس منها الراديو         : تحرم آالت الحرام  : 2 مسألة            
اال اذا استمع فيه الغناء او استلرم افساد العائلة و نحو ذلك و اما التلفزيون و صندوق الصوت        

  .فحرام اال اذا استعمال غالبا في االخالق و االرشاد و التاريخ

شب صمنا و آلة و االحتكـار       يحرم بيع العنب و التمر ليعمل خمرا و الخ        : 3 مسألة            
  .عند احتياج الناس و ال باذل بالبيع، و تحرم االجارة للمحرمات

يجوز بيع السباع و المسوخ و الحشرات اذا كانت لها منفعـة محللـة و               : 4 مسألة            
  .يجوز بيع اواني الذهب و الفضة لالقتناء و التزيين علي االقوى

ذوات االرواح من االنسان و الحيوان اذا كانـت مجـسمة           يحرم تصوير   : 5 مسألة            
  .دون الشجر و نحوه

يحرم الغناء و استماعه ما عدى الحداء و غناء النساء في االعراس اذا لم              : 6 مسألة            
  .ينضم اليه بعض المحرمات من خلط الرجال بالنساء و نحو ذلك

مات، و أما ان كان الشخص من اعـوانهم         يحرم اعانة الظلمة علي المحر    : 7 مسألة            
  فترحم االعانة حتى في المباحات و يحرم اللعب بآالت اللهو بصورة الرهن أم

الاالقوى و يحرم النوح بالباطل من الكذب و هجاء المؤمنين و الفحش من القول و الكذب اال                 
  .لدفع الضرر أو لالصالح و يجوز الحلف كاذبا اذا توقف دفع الضرر عليه

يحرم عمل السحر و تعليمه و التكسب و الكعانة اال لدفع ذلك، و يحـرم               : 8 مسألة            
  .الغش او اظهار الجيد من الحنطة و الذهب لبيع الردي

  .يحرم البيع و الشراء لكتب الضالل اال للرد عليها او ال ضمحاللها: 9 مسألة          

ن الجائر اال اذا قامت مصلحة تقتضي الواليـة،  تحرم الوالية من السلطا : 10 مسألة            
  .و قد تجب الوالية من السلطان الجائر اذا قامت المصلحة المهمة بالوالية
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 البيع

البيع من العقود و يعتبر فيه االيجاب و القبول و التطابق بينهما و تعيـين     : 1 مسألة            
ن يكون المبيع عينا و يقع الثمن عينـا و          المشتري و البائع و المواالة العرفية في الصيغة و ا         

  .منفعة و حقا علي االقوى و ان كان في النتيجة كاال براء

يتحقق البيع بالصيغة و بالمعاطات و يعتبر في المعاطات ما يعتبرالصيغة           : 2 مسألة            
  .من الشروط و الخيارات و االقامة و اللزوم علي االقوى

عدم صحة تعليق البيع علي شرط من غيـر فـرق بـين العلـم               االقوى  : 3 مسألة            
  .بحصوله و عدمه

المال المقبوض بالعقد الفاسد ال يدخل في ملك المتبايعين و يجـب رده و              : 4 مسألة            
  .الضمان عند التلف بالمثل أو القيمة علي االقوى دون ما عينه الطفان في المعاملة

 شرائط المتعاقدين

يعتبر في المتعاقدين البلوغ، و العقل، و االختيار، و القصد الـى انـشاء              : 1لة   مسأ          
المعاملة، و يجوز بيع الصبي والصبية اذا اجاز الولي و التصح معاملة المجنون و المغمـى                

  عليه و السكران و ال بيع المكره كان االكراه علي النفس او العرض او المال فاذا

 علي احد الدارين مثال بطل البيع و اذا امكنه التخلص من غيـر              باع مكرها و ان كان االكره     
ضرر و ال حرج و أقدم علي البيع صح اليع و يجوز مع االكراه اذا كانبحق كمـا اذا بـاع                      

  .الحكام الشرعي لوفاء دينه و اذا اكره أو ال و رضي اخيرا صح البيع

 أولياء العقد

كـاالب و الجـد مـن االب و الحـاكم           : الولييصح البيع من المالك او      : 1 مسألة            
واذا فقد االولياءقـام عـدول      . الشرعي او الوكيل ألحدهم او الوصي عن الميت او الفضولى         
 و الناس ورد المظالم و المالك  المؤمنين في الوالية علي القاصرين و الغائبين و في حقوق اللّه
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  .و اللقطة و ما يريده الشارع من المصالح النوعية

اذا باع السفيه والراهن والمفلس و الورثة لتركة الميت قبل اداء الدين عن             : 2 مسألة            
  .الميت، و أجاز الولي و المرتهن و الغرماءصح البيع

اذا جاز المريض معاملة الفضولي في مرض الموت صـحة المعاملـة و       : 3 مسألة            
  .كانت من اصل المال علي االقوى

اذا باع ما يملكه و ما ال يملكه جاز للمشتري ان يقبل مايملكه و له خيار                : 4مسألة            
  .الفسخ و عدم االمضاء و يأخذ من الثمن بمقدار مايملكه من المثمن

 شرائط العوضين

يعتبر في المبيع ان يكون عينا ال منفعة و يجوز فـي المـثمن العـين و                 : 1 مسألة            
ان قابال للنقل و االنتقال و يعتبر في المبيع ان يكون مما يتمول عـادة ال     المنفعة و الحق اذا ك    

  .كحبة الحنطة و الحشرات و الديدان

يعتبر في العوضين ايضا ان يكونا معلومي المقدار من الوزن و الكيل و             : 2 مسألة            
 فيما يوزن و يكال     العدد و ال تكفي المشاهدة اال في مثل الخشب و الحديد و قد تختلف البلدان              

  .و الميزان بلد المعاملة

ال يكفي بيع االراضى المشاهدة و ال باالمتار و تقدير كل أرض بحسابها             : 3 مسألة            
  .و معرفة موقعية األرض

يجوز االخذ باالذرع في اللباس اذا كانت قيمة الذراع معلومة و مما جرت : 4 مسألة          
 بالوزن و الكيل و العدد و اذا لم يطـابق            حاله و يجوز تصديق البائع    العادة بعدم تغيره عن     

  .قوله الواقع جازله فسخ المعاملة و امضائها و االخذ بالتفاوت

اذا حجر شخص أرضا و باعها شخص آخر بعد أن أحياها صح بيعـه و          : 5مسألة             
  .دفع للمحجر قيمة التحجير و ان كان مأثوما باالقدام علي حق المحجر
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يعتبر في المبيع أن يكون ملكا طلقا فال يـصح بيـع األرض المباحـة و         : 6 مسألة            
 قبل الحيازة و ال يجوز بيع االوقاف اال ما استثنى في     االسماك في البحر مما يشترك به الناس      

  .باب الوقف

يعتبر في العوضين القدرة علي تسليم العوضين فال يصح بيع السمك فـى             :7 مسألة            
الماء و الدابة الشاردة و ان قدر المشتري علي استالمه فاالقوى الصحة و ان كان بعد ز من                  

التـسليم صـح، و     عدم القدرة علي التسليم فظهر قدرتـه طويل اذا رضي المشتري و ان طن  
  .بالعكس يبطل

يدخل في المبيع كلما يعد في العرف تابعا كالجدار للـدار و االشـجار و               : 8 مسألة            
  .االنهار للبستان و اذا باع بستانا و الثمرة موجودة كانت ملكا للبائع

  .هما أو كل منهما و ينجز العقد يشترط التأخير من أحد         

 القبض و التسليم

يجب علي المتبايعين تسليم العوضين و يجبر الممتنـع علـي التـسليم و              : 1 مسألة            
القبض و التسليم فيما ال ينقل هو التخلية و االذن في التصرف و في المنقـول االسـتيالء و                   

  .خذ لجامهااستيالء كل شيء بحسبه، ففي الثوب أخذه و في الدابة ركوبها و أ

اذا تلف المبيع قبل قبضه من المشتري بآفة انفسخ البيع و كان التلف من              : 2 مسألة            
  مال البائع ورجع الثمن الى المشتري و كذا اذا تلف الثمن قبل قبض البائع و بحكمه

  .التعذر عن الوصول كالسرقة و الغرق

كالميراث و الصداق فيجوز بيعه قبـل       اذا ملك شخص ماال بغير الشراء       : 3 مسألة            
  .قبضه

 التعامل بالمرابحة و غيرها
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التعامل بين البائع و المشتري ان كان بزيادة علي رأس المال فمرابحة، و             : 1 مسألة            
في النقيصة مواضعة، و من غير زيادة و نقضية تولية، و ان لم يكن بالقياس الى رأس المال                  

  . فمساومةالّذي اشترى به البائع

البد في ذكر الثمن الّذي اشتراه به ال مجرد ذكر الثمن و زيادة من غيـر                : 2 مسألة            
تعرض للشراء و اذا تبين كذب البائع فيما اشتراه صح البيع، و تخير المشتري بين فسخ البيع                 

  .وامضائه بتمام الثمن

 النقد و النسيئة

أجيل الثمن صار البيع نسيئة عند انتهاء المدة و ان          اذا اشترط المشتري ت   : 3 مسألة            
  .يكون االجل معينا ال ترديد فيه، كقدوم الحاج و وقت الحصاد

اذا باع دارا او بستانا بثمن وباعه بأكثر منه مؤجال كبيع الدار بألف دينار             : 4 مسألة            
يشترط التأجيل كـان الـثمن      معجال و بألف و مائتين مؤجال فاالقوى البطالن و اذا باع و لم              

  .حاليا

 السلف

المسلم عكس النسيئه فيبيع كليا مؤجال بثمن حالي فالمشتري مسلم و البائع            : 1 مسألة            
  .مسلم اليه و هو السلف

ان يكون المبيع مضبوطا في االوصـاف لـئال         : يشترط فيه أمور األول   : 2 مسألة            
الرادئة و قد ال تكفي االوصاف كالجواهر و االراضي فالبد          تختلف القيمة من حيث الجودة و       

قبض الثمن قبل التفرق و اذا      : من المشاهدة، الثاني ذكر الجنس ككونه جيوانا و غيره، الثالث         
: قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي، الرابع معرفته بالوزن و الكيل و العـدد الخـامس                 

ون شهرا، السادس امكان تعهد البائع للدفع عند حلول         تعيين االجل بالشهور هاللي و اال فثالث      
  .االجل

اذا لم يتمكن تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن من غير زيادة و              : 3 مسألة            
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  .نقصان و بين االنتظار الى التمكن

 بيع الثمار

عام اوعـامين   ال يجوز بيع الثمار من النخيل و غيرها قبل ظهورها في            : 1 مسألة            
االمع الضميمة مقصودة أم ال كالكرب و الحطب و ان تكون الضميمة مما يجوز بيعها منفردة                

  .و مملوكة للمالك

اذا ظهر بعض الثمرة من البستان جاز بيع المتجدد في تلك الـسنة اتحـد       : 2 مسألة            
  .الجنس أم اختلفت علي االقوى

مار بموت البائع او المشتري و تنتقل االصول الى الورثة          ال يبطل بيع الث   : 3 مسألة            
  .مسلوبة المنفعة و يصح علي الزرع قبل ظهوره و ان لم يجز البيع قبل ظهوره

ال يجوز بيع الحضروات كالخيار و البطيخ قبل ظهورها، و يجوز بعـد             : 4 مسألة            
  .لعرفالظهور مع المشاهدة لقطة أو لقطات، و مرجع اللقطة الى ا

 بيع الحيوان

يجوز استرقاق الكافر االصلي غير معتصم بالـذمام او بعهـد فـي دار              : 1 مسألة            
  الحرب أم في دار االسالم دون المرند فطريا أو مليا علي االقوى، و يصح ان يتملك أقار

االخت و  به عدا االبب و الجد لألب أو لالم و ان على، و االوالد و ان نزلوا، و المحارم من                    
  .العمة و الخالة و ان علين، و بنات االخ واالخت و ان نزلن

االقوى أن العبد يملك اذا اجازه مواله او غيره نعـم ال ينفـذ بـدون اذن    : 2 مسألة            
  .المولى

 الرباء

 و هو من اشد المحرمات، يهدم االجتماع و يستهلك النفـوس و االقتـصاد، و هـو                
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  .معاملي و قرض

الرباء المعاملي هو بيع احد الشيئين بمثله من جنسه و ان اختلف الـردي              : 1 مسألة            
بالجيدا كأنواع التمر و العنب و الحنطة مع الزيادة، كمن من الحنطة بمنين و قد تكون الزيادة                 
حكمية كمن من التمر جاف بأكثر منه، و يقع الرباء ايضا في سائر المعامالت من الـصلح و                 

كالنوط، فالرباء في صورة القرض دون البيع، فيجوز ان يبيع ستة : يره و في العملة الورقيةغ
  .دنانيز بسبعة في العملة الورقية

يعتبر في الرباء أن يكون موزونا أو مكيال و االجاز باالكثر كماالمعدود،            : 2 مسألة            
ء مع أصله جنس  نس واحد و كل شىو ما يكفي فيه المشاهدة و في الرباء الحنطة و الشعير ج    

واحد كالزبد و الدهن، و الجبن واالقط و اذا خرج الفرع عن أصله كاللحم المذبوح مع الـشاة           
كالغنم و االبل من االجناس المتعدده كخل العنب مع خل          : جاز التفاضل بينهما، أو كان اجناسا     

  .التمر دون الجنس الواحد كالتمر و الرطب

يمكن التخلص من الرباء بضم شيء من غير جنس العوضين الـى احـد      : 3 مسألة            
  .هما لتقع الزيادة في مقابل غير الجنس أو بهبة الزيادة أو يبيحه في تملك الزيادة

ال رباء بين الوالد و ولده، و ال بين الزوج و زوجته و ال بين المملوك و                 : 4مسألة            
  . و يحرم الرباء بين المسلم و الذميمواله و ال بين المسلم و الحربي،

الرباء في القرض يشمل مطلق الزيادة و ان كانت صـفة عـدا االجـل               : 5 مسألة            
  .متساويا في الجنس أو في الكيل أو الوزن أم ال

 بيع الصرف

 و هو بيع الذهب بالذهب او بالفضة و بالعكس من غير فرق بين المسكوك و غيره                          
  .يه القبض في المجلسو يعتب ف

يجوز بيع الصرف نقدا و في الذمـة و اذا كانـت الـدراهم و الـدنانيز                 : 1 مسألة            
  .مغشوشة و علم بمقدار غشها و تعاملوا بها صحت المعاملة و اال فال تصح
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يعتبر في الرباء أن يكون موزونا أو مكيال و االجاز باالكثر كماالمعدود،            : 2 مسألة            
 ما يكفي فيه المشاهدة و في الرباء الحنطة و الشعير جنس واحد و كل شيء مع أصله جنس     و

واحد كالزبد و الدهن، و الجبن واالقط و اذا خرج الفرع عن أصله كاللحم المذبوح مع الـشاة           
كالغنم و االبل و دهن البقر بدهن الغنم و الفواكه اجناس           : جاز التفاضل بينهما، أو كان اجناسا     

دده و الخارج من االجناس المتعدده كخل العنب مع خل التمر دون الجنس الواحد كالتمر و        متع
  .الرطب

يمكن التخلص من الرباء بضم شيء من غير جنس العوضين الـى احـد      : 3 مسألة            
  .هما لتقع الزيادة في مقابل غير الجنس أو بهبة الزيادة أو يبيحه في تملك الزيادة

ال رباء بين الوالد و ولده، و ال بين الزوج و زوجته و ال بين المملوك و                 : 4ة   مسأل          
  .مواله و ال بين المسلم و الحربي، و يحرم الرباء بين المسلم و الذمي

الرباء في القرض يشمل مطلق الزيادة و ان كانت صـفة عـدا االجـل               : 5 مسألة            
  .ل أو الوزن أم المتساويا في الجنس أو في الجنس أو في الكي

 بيع الصرف

 و هو بيع الذهب بالذهب او بالفضة و بالعكس من غير فرق بين المسكوك و غيره                          
  .و يعتب فيه القبض في المجلس

يجوز بيع الصرف نقدا و في الذمـة و اذا كانـت الـدراهم و الـدنانيز                 : 1 مسألة            
  .صحت المعاملة و اال فال تصحمغشوشة و علم بمقدار غشها و تعاملوا بها 

يعتبر في الرباء أن يكون موزونا أو مكيال و االجاز باالكثر كماالمعدود،            : 2 مسألة            
و ما يكفي فيه المشاهدة و في الرباء الحنطة و الشعير جنس واحد و كل شيء مع أصله جنس     

 كاللحم المذبوح مع الـشاة  واحد كالزبد و الدهن، و الجبن واالقط و اذا خرج الفرع عن أصله         
كالغنم و االبل و دهن البقر بدهن الغنم و الفواكه اجناس           : جاز التفاضل بينهما، أو كان اجناسا     

متعدده و الخارج من االجناس المتعدده كخل العنب مع خل التمر دون الجنس الواحد كالتمر و        
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  .الرطب

 غير جنس العوضين الـى احـد   يمكن التخلص من الرباء بضم شيء من   : 3 مسألة            
  .هما لتقع الزيادة في مقابل غير الجنس أو بهبة الزيادة أو يبيحه في تملك الزيادة

ال رباء بين الوالد و ولده، و ال بين الزوج و زوجته و ال بين المملوك و                 : 4 مسألة            
  .مواله و ال بين المسلم و الحربي، و يحرم الرباء بين المسلم و الذمي

الرباء في القرض يشمل مطلق الزيادة و ان كانت صـفة عـدا االجـل               : 5 مسألة            
  .متساويا في الجنس أو في الجنس أو في الكيل أو الوزن أم ال

 خيار البيع

  خيار المجلس: األول

  .البيعان بالخيار اال اذا افترق المتعامالن او و كيلهما: 1 مسألة          

  وانخيار الحي: الثانى

خيار الحيوان الى ثالثة ايام و اذا تصرف المشتري بالعين علـي وجـه              : 1 مسألة            
  .يكشف عن الرضا في المبيع سقط الخيار و اذا تلف في زمان الخيار فهو من مال البائع

  خيار الشرط: الثالث

يختص خيار  يجوز االشتراط من البائع و المشتري او من كل منهما و ال             : 1 مسألة            
الشرط بالبيع و يجزي في سائر العقود و ال يجزي بعض االيقاعات كالطالق و نحـوه، و ان                 

  .جرى في بعضها االخر

يجوز االشتراط برد مثلل الثمن الى مدة سنة او اكثـر و للبـائع ان لـم                 : 2 مسألة            
ار الشرط و غيـره و      يسقطه و اذا تجاوزت المدة و لم يرجع الثمن او مثله مضى البيع و خي              

  .ينتقل الى ورثة البائع و المشتري
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  خيار الغبن: الرابع

خيار الغبن هو نقصان المبيع او الثمن بماا ال يتسامح به عرفا من القيمة              : 1 مسألة            
السوقية، و الميزان العرف فقد يعتبر بأقل من العشر او بأكثر منه و الرد و الفسخ او االخـذ                   

  . او التراضي بأخذ التفاوتبقيمة المسمى

خيار الغبن فوري فاذا علم به المشتري و تأخر عنه سقط الخيار و اما اذا           : 2 مسألة            
  .اسقط البائع الغبن بمقدار فظهر بأكثر منه لم يسقط االكثر

  خيار الرؤية: الخامس

ف الوصـف، و    خيار الرؤية كما اذا اشترى الشيء بعد الرؤية او خـال          : 1 مسألة            
الخيار ثابت للمشتري و للبائع و ال يجري خيار الرؤية اال في المبيع الشخصي دون المبيـع                 

  .الكلي لتعين بفرد آخر

  خيار العيب: السادس

اذا تحقق العيب في المبيع او الثمن و العيب ما كـان بمقتـضى الخلقـة                : 1 مسألة            
االصبع الزائد و ليس من العيب عدم تمرين الفرس         االصلية نقصانا كالعور والصم او زيادة ك      

للسير علي االقوى و يتخير بين االرش و االمساك وبين الفسخ سواء ان كان العيب قبل العقد                 
  .ام بعده و قبل القبض

يسقط الخيار اذاا اختار عدم الفسخ او تلفت العين او خرجت عن الملـك              : 2 مسألة            
ب لتغيرر العين كتفصيل الثوب و خياطته او تصرف اعتيـادي           ببيع او هبة او تصرف موج     

  .كاالجاره و الرهن او حدوث عيب بعد القبض من البائع

يسقط الرد و االرش بالعيب قبل العقد او االشتراط بعدم االرش او تراخى            : 3 مسألة            
  .بالرد الى الفسخ و االرش

ية فال ارش و ان جاز الـرد و كيفيـة االرش ان   اذا لم يثبت نقصان المال  : 4 مسألة            
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يقدر الشيء صحيحا و معينا ثم تلخظ النسبة بينهما و يقع و االطمئنان بقولهم و ان اختلفوا في        
  .االقل و االكثر فيأخذ باالقل و ان كان الصلح اولى

  خيار التأخير: السابع

من و لم يسلم الى المشتري و مـا     و هو فيما باع شيئا و لم يقبض تمام الث         : 1 مسألة            
اشترط تأخير التسليم الحد العوضين و عند ذلك يلزم البيع ايام فان جاء المشتري بالثمن فهو                
أحق به واال فللبائع فسخ المعاملة، و ان تلف المبيع فمن مال البائع، و هـذا الخيـار لـيس                    

  .بفوري

 و يسقط باشتراط سقوطه، و من أحكام        ال يجزي هذا الخيار في غير البيع      : 2 مسألة            
  .الخيارات االنتقال الى الورثة بعد الموت

 االقالة

االقالة فسخ العقد من احد المتعاقدين بعد طلبه من االخر و تجـري فـى               : 1 مسألة            
غالب العقود عدا النكاح و اذا اقاله بشرط كاعطاءه لمال او بناء دار فاالقوى الصحة و يقـوم             

ث في االقالة عن الميت و تجري االقالة و ان تلف الماالن و عند التلف يرجع الى المثل                  الوار
  .و اال فالى القيمة و تتعين قيمة يوم التلف

 الشفعة

الشفعة بين الشريكين فيما ال ينقل و كان قابال للقسمة كاالرض و البساتين         : 1 مسألة            
القوى و ال شفعة في مثل السفينة و النهر و الحمام و            و البيوت و في الحيوان و الثياب علي ا        

  .الطريق و ال شفعة للمجاورين، نعم تتحق الشفعة في الطريق المشترك اذا باع المالك الطريق

اداء الثمن   يعتبر في الشفيع االسالم و ال شفعة للكافر علي المسلم و القدره           : 2 مسألة            
  .و ال يتضرر البائع بتأخير الثمن

تثبت الشفعة للضبي و السفيه و المجنون باعتباره وليهم و يأخذ الـشفيع بـالثمن ال       : 3مسألة  
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  .باالقل او االكثر و ال بالقيمة السوقية اذا كان المسمى اكثر

الشفعة من االنشاءات التى تتحق بالقول و الفعل و ال تتحقق في الـصلح و               : 4مسألة          
ا انتقال الحصة بالبيع، و ان المال مشترك بين الشريكين ال بين            الهبة و الوقف، و يشترط فيه     

االقوى والبد مـن     ثالثة و أكثر، و هي من الحقوق القابلة لالسقاط و تورث كما يورث المال             
  .اخذ الورثة كلهم بالشفعة

 الشركة

تبـر  االقوى، و يع   الشركة العقدية و هي عقد تتحقق بااليجاب و القبول و بالمعاطاه          : 1مسألة  
فيها ما اعتبر في العقود من البلوغ، و العقل، و القصد و الختيار و ال تصح اال في االموال و                   
ال تصح في االعمال و هي الشركة باالبدان بأن يوقعان العقد علي ان تكون أجرة عمل كـل                  
منهما مشتركا بينهما كالخاطين و خياط و نساج او ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب                

يره مثال و ال تصح الشركة في الوجوه فيبيع علي ما فى ذمتهمـا و يـدفعان و يكونـان                 و غ 
  .شريكين و ال تصح شركة المفاوضة فيتعاقدان علي االعمال في الربح و الخسارة

  .الشركة تقتضي ببسط الربح و الخسارة علي الطرفين: 2مسألة 

اقعية و امتزاج الجامـدات يوجـب       االمتزاح بين المالين كالدهن يوجب الشركة الو      : 3مسألة  
و الشركة ما   . الشركة الظاهرية و ال تتحقق الشركة الواقعية و ال الظاهرية بامتزاج القيميات           

  .بسبب االرث او بعقد ناقل او بسبب الحيارة او االمتزاج او بالتشريك

 أمين و ال يجوز للشريك التصرف اال باذن شريكه و اذا فعلى طبق ما لذن له و هو              : 4مسألة  
ليس بضامن في التصرف ان لم يتعد اذنه و يصدق الشريك في دعوى التلف مـع اليمـين و                   
يقبل قوله و انكاره و اذا تبين بطالن الشركة فلكل منهما اجرة مثل العمل، و لـيس للـشركة                   
اجل اال اذا اشترطا في ضمن عقد الزم، و تنفسخ الشركة من كل منهما، و تنفسخ قهرا بموت            

  .، و بالجنون و االغماء و الحجر و السفهاحد هما

القسمة تميز السهام و تعديلها و هي قسمة افراز من الكيـل و الـوزن و العـد و                   : 5مسألة  
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  المساحة و قسمة تعديل و هي في الماليات و القيميات و قسمة رد و هي ضم مقدار من

  .المال مع بصض السهام ليعادل االخر

 االجارة

قد يفيد تمليك المنفعة من عمل او غيره كاجارة العامل و الحـداد و تقـع                 االجارة ع           
  .بااليجاب و القبول و بالمعاطاة

  شرائط المؤجر و المستأجر و المنفعة و العين المستأجرة

يشترط في المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل و غيـر محجـور عـن          : 1 مسألة            
فلس ورق و اغماء و سكر و ان يكون مختارا و ليس التصرف من صغر و جنون و سفه وو       

  . التأخير و الحيوان بمكره اال اذا كان مكرها بحق و ليس في االجارة خيار المجلس

يشترط في العوضين ان يكونا معلومين بـالوزن أو الكيـل أو العـدد أو         : 2 مسألة            
دة كسكنى الدار سنة، أو بالمـساحة       بالوصف و المشاهدة و أن تكون المنفعة معلولة بتقدير الم         

كالفرسخ أو بتعين الموضوع كخياطة الثوب اال أن تكون قرينة علي التعين و أن تكون العين                
  .المستأجرة مقدورة علي التسليم

 و ان تكون االجارة ذات منفعة و يمكن االنتفاع بها مع بقاء العين فال يصح اجـارة                      
  . محللة فال يصح اجارة المغنيات و آالت اللهو و سائر المحرماتالخنزير و ان تكون المنفعة

ال تبطل االجارة بموت المؤجر او المستأجر اال اذا اشترط في االجـارة             : 3 مسألة            
  .حياة المستأجر فتبطل بالموت

اذا استأجر علي عمل مقيد بالزمان بحيث يسع العمل او بمكان او وصف             : 4 مسألة            
لت االجارة و اذا كان القيد علي وجه االشتراط كان المستأجر بالخيار بـين االمـضاء و                 بط

  .الفسخ
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يجوز االستئجار لالحتطاب و الشجر لالسـتظالل و البـستان لللتنـزه و       : 5 مسألة            
  .المرأة لالرضاع و الحضانة و األرض للزراعة و المكان للصالة فيه و الشاة للبن

يجوز اجارة المرأة نفسها اذا لم تنافي حق الزوج و اال بطلت االجارة مالم : 6ة  مسأل         
  .يجز الزوج

كل مورد تبطل االجارة تثبت فيه اجرة المثل من غير فرق بـين اجـارة       : 7 مسألة            
  .المنافع و عمل الحر

الث ليمكنه منـه و     ال يجوز لمن استأجر دكانا او دارا ان يأخذ ماال من ث           : 8 مسألة            
ضمن العقـد    او اشتراط علي المالك    اال برضاء المالك  ) بالسر قفليه (هو المعبر عنه في عصرنا    

صحت ذلك له عند االجارة من غيره او اشترط المستأجر علي المؤجر انّه اذا حـول محـل                  
الك زيادة  االجارة الى غيره و ارتفعت االجارة ان يأخذ مقدارا من المستأجر الثاني، او من الم              

  .معينه بمقدار االجره او ازيد منها

العين امانة بيد المستأجر ال يضمنها اال بالتفريط او التعدي مالم يـشترط             : 9 مسألة            
  .المؤجر الضمان فيضمن اذا أتلف العين أو اعابها و الضمان بقيمته يوم التلف

المستحبات  ات و المستحبات و تصح    تصح االجارة عن الميت فيى الواجب     : 10 مسألة            
السالم و مواليـدهم و علـي         عليهم  عن االحياء و تصح لتعزية سيد الشهداء و وفيات االئمة         

الخطب و المواعظ و علي ختم القرآن علي ترتيب، و تجوز االجارة على الواجبات النظامية               
  .كالطبابة و سائر الصناعات

ه في المريض، اال اذا اشترط عـدم الـضمان، و           الطبيب ضامن لخطأ  : 11 مسألة            
  .صاحب الدابة و السفينة ال يضمن المتاع اال اذا كان بتفريط او تسبيب منه

يعتبر في االجارة التسليم و يختلف التسليم فتسليم منفعة الـدار بتـسليم             : 12 مسألة            
  .لتخلية و رفع الموانعالدار و عمل الحر باتمامه و المدار في تسليم ماله منفعة هو ا

 الوديعة
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الوديعة ائتمان في الحفظ فاذا حفظ الوديعة علي الوجه المتعـارف فـال             : 1 مسألة            
ضمان عليه و اال فهو ضامن و اذا تصرف بما يوجب عدم االئتمـان ضـمن و اذا خـاف                    

الى ثقة امين،   الودعي التلف أو ظهر له امارات الموت ردها الى المستودع او و كيله و اال ف               
و يكفي التخليه في تسليمها لصاحبها و اذ ادعى التلف او الرد فالقول قول الودعي و اذا اذن                   
  .في تسليمه الى شخص و ادعى التسليم صدق مع اليمين، و ان مات المودع دفعت الى الورثة

 من لم يتمكن     يتعين الرد الى المالك و      اذا أودع الغاصب لم يجز رده اليه      : 2 مسألة            
  .من حفظ الوديعة و لم يعلم المودع فال يجوز تقبلها

يجب عليى الودعي علف الدابة و الرجوع بثمنه الى المالك، و الـودعي             : 3 مسألة            
للصبي اال باذن الولي و اذا عين المودع مكانا          مصدق في عدم التفريط علي المالك و ال وديعه        

  .الخصوصية للمكان و لم يحفظها فيه و تلفت فهو ضامنخاصا للحفظ و فهم المستودع 

 العارية

هي عقد في عين مملوكة يصح االنتفاع بها مع بقائها و يضمن مع التعدي  : 1 مسألة            
او بالشرط أو في الذهب و الفضة و ان لم يكونا مسكوكين و ال يجـوز التعـدي اذا اذن لـه          

لمستعير اال باذن المالك و ال ضـمان اذا تلفـت           بصورة مخصوصة و ال يجوز اعادتها من ا       
العين و المستعارة كالدابة المأذون فيها للحمل و ان تجاوز به سلطته كـالحجر، و اذا مـات                  
المعير أو جن وجب علي المستعير ردها الى الورثة، و ال تصح اعارة ماال منفعة فيه محللة                 

  .كآالت القمار و ال آنيه الذهب و الفضة لالستعمال

 الرهن

البد في الرهن من االيجاب و القبول من اهله و االقباض علي االقوى و              : 1 مسألة            
ان يكون الرهن عينا او منفعة و فوائد الرهن للمالك و للولى عليه اذا اقنضت المصلحة و ان                  

  .يكون المرهون مما يتمول و محلال الكالخمر و الخنزير

هن و المرتهن ممنوع من التصرف اال باذن صاحبه و حـق            كل من الرا  : 2 مسألة            
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الرهانة موروث و المرتهن أمين ال يضمن اال بالتفريط، و انيكون المرهون مما يستنثى مـن                
  .الدين كالدار و أثاث البيت

اذا تصرف المرتهن بدن اذن الراهن ضمن عليـه االجـرة و اذا امتنـع              : 3 مسألة            
ن جاز للمرتهن البيع و االستيفاء بحقه و الباقي للراهن و االولى مراجعة             الراهن من وفاء الدي   

الحاكم الشرعى و منافع المال المرهون للراهن و الرهن جائز من طرف المرتهن، و الزم من 
  .طرف الراهن و ال يسقط اال باالداء او االبراء و نحو ذلك

 المضاربة

االناسن الى غيره ماال ليتجر به و يكون له حصة          المضاربة هو ان يدفع     : 1 مسألة            
فى الربح نصفا او اكثر او اقل و ال تصح اال بالثمن من الذهب او الفضة دون االوراق النقدية 

  .و ال سائر المسكوكات و ال بالعروض و اذا تعامل بها الطرفان كانت من الجعالة

 وتمام الـربح لـصاحب        اجرة المثل  اذا وقعت المضاربة فاسدة فللعامل    : 2 مسألة            
المال و هي من العقود الجائزة و تبطل بالموت و الجنون و ال مضاربة فـي الـدين االمـع                    

  .القبض

القول قول العامل في التلف و في رأس المال و في رد المال و ال يجوز                : 3 مسألة            
  .ان يتعدى في التصرف عما اعتبره المالك

 و الكفالةالضمان و الحوالة 

عقد البد فيه من رضاء الضامن و المضمون و يبرأ ذمة المضمون عنـه  : 1 مسألة            
و له الفسخ ان لم يعلم بقدرته علي االداء، و يشترط في الضامن البلوغ و العقل و االختيار و                   

لمالين عدم الحجر و تعين الدين و المدين و الدائع و ال يصح ضمان المردد من الشخصين او ا
ء و ليس للضامن حق الرجـوع        و اذا ابرء الدائع الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشى         

  .عن ضمانه

الحوالة يعتبر فيها رضاء الثالثة و ينتقل المالى ال يذمة المحال عليه ان             : 2 مسألة            
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  .كان مليا و اال جاز له الفسخ

 رضاء الكفيل و المكفول له و لو ابرء المكفول برء           الكفالة و يشترط فيها   : 3 مسألة            
الكفيل و اذا عين بلد التسليم لزم و اال ففي بلد الكفالة و يشترط في الكفيل البلوغ و العقـل و                     
االختيار و تنفسخ الكفالة بموت المكفول و قضاء دين المكفول و القدرة الكفالة بموت المكفول               

  .لي احضار المدينو قضاء دين المكفول و القدرة ع

 الجعالة

الجعالة من االيقاعات المحتاجة الى االيجاب قوال او فعال و تصح الجعالة            : 1 مسألة            
في العمل المحلل اذا لم يكن الغيا عند العقالء و ان كان مجهوال من جميع الجهات و اذا تبرع 

معوض مالم يكن مجهوال مـن      متبرع فليس له اجرة و اال كان مجهوال و تصح الجهالة في ال            
جميع الجهات واذا تبرع متبرع فليس له اجرة و اال كان له اجرة المثل او حسب مـا عينـه                    

  .الطرفان و الجعالة جائزة من الطرفين

يجوز الرجوع قبل العمل من الجاعل و يتعين عليه اجرة العمل ان كـان              : 2 مسألة            
لك و العمل في الجعل او في تعين المقدار فالقول للمالك ما الرجوع في االثناء و اذا تنازع الما     

من زمان او بلد او      لم يقم العامل البينة علي خالفه و يستحق الجعل بالتسليم او بجسب ما قيده             
  .بيد شخص معين و نحو ذلك

 السبق و الرمايه

ي الـسهام و    البد في السبق و الرماية من االيجاب و القبول و يصحان ف           : 1 مسألة            
الحرب و السيف و االبل و اتلفيلة و الخيل و البغال و الحمير ال في مثل البقر و الـسفينة و                     

  .يقع العوض عينا و دينا

البد في السبق و الرماية من التقدير بالمسافة و الغرض و البدالرماية من             : 2 مسألة            
لة دن تعين السهم و القوس الخاص       تقدير الرشق و عدد االصابة و صفتها و تماثل صنف اآل          

ء بين الظهر و أصل العنق و        و يحصل السبق و لو بتقديم عنق الدابة و الكتد من العظم الناتى            
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قد يدخل المحلل في السبق و الرماية علي وجه يتناوله العقد، و يأخذ العوض بنفسه او منضما                
  .الى غيره و هو ال يبذل عوضا

 الوكالة

أر غير   يعتبر في الوكالة االيجاب و القوبل و التنجز، و اذا علقت الوكاله           : 1 مسألة            
حاصل او مجهول كقدوم الحاج بطلت الوكالة، و تبطل بالموت و الجنون و االغماء أو تلفت                

  .متعلق الوكالة

يشترط اهلية التصرف، و علي حسب ما اشترط الموكل اال اذا فوض اليه       : 2 مسألة            
 من جميع الجهات فله الخيار و الفسخ و الرد و غير ذلـك، و ال يـضمن الوكيـل اال                     االمر

  .بالتعدي و التفريط

اذا و كل اثنين لم يكن الحدهما االنفراد اال اذا جوز الموكـل، و ينبغـي                : 3 مسألة            
  .لذوي المرواة التوكيل في شؤنهم و دعاويهم

 الصلح

مع االقرار و االنكار اال ما حلل حراما او حـرم حـاالال و   الصلح جائز  : 1 مسألة            
ء و مع الجهل به ما لم يكن مهما و ال يتعين             ليس طلب الصلح اقرارا و يصح مع العلم بالشى        

الطالق الرجعي   فيه اصال و ال يجري الصلح فيما ال يكون قابال لالسقاط كحق الرجوع للزوج             
 الخلعى و ال صلح عى الدين الحالى بأكثر منه مؤجال           و الرجوع من المرأد بالبذل في الطالق      

و قد يكون الصلح قهريا من الحاكم الشرعى كما لو تردد المال المغـصوب بـين المثلـي و                   
القيمي، او ترددت الشركة بين شخصين ال يعلم كيفيتها و مات احدهما و الـصلح عقـد الزم               

م تجري فيه الخيارات العمة من الغبن       تجري فيه الخيارات العامة في الربا و الصلح عقد الز         
  .و العيب و خيار الشرط و شرط الخيار و التقايل و يقع علي العين و الدين و المنفعة و الحق

 الزارعة و المساقاة

البد في المزارعة من االيجاب و القبول علي معاملة بحصة من الحاصل            : 1 مسألة            
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ي جميع النماء و البد من تعيين المدة كشهر و سنة و            و يعتبر فيها ان حصة الزارع مشاعة ف       
تعيين الحصة كالنصف و الربع و تعيين األرض بحدودها و ان األرض قابلـة للزراعـة و                 

  .تعيين البذر و المصارف عليهما او علي احدهما

م للزراع المباشرة بنفسه و بغيره ما لم يشترط المباشرة بنفسه و اذا اسـتل             : 2 مسألة            
  .األرض و لم يزرع حتى انقضت المدة فاالقوى عدم الضمان

  .اذا غرفت األرض قبل القبض او قبل ظهور الزراعة بطلت الزراعة: 3 مسألة          

البد في المساقاة من االيجاب و القبول علي خدمة االصـول المغروسـة             : 4 مسألة            
ان تكون المعاملة علي اصـل ثابـت ال         بحصة من ثمرتها و شروط المزارعة جارية مضافا         

  .كالبطيخ و الباذنجان و تجور المساقاة علي الشجر الذى ينتفع بورقه كالحناء و نحوه

اذا بطلت المساقاة كان للعامل اجرة المثل و كان تمام النماء لمالك الشجر             : 5 مسألة            
  .ة علي المالكو بناء الجدران و خراج األرض و كلما ال يرجع الى الثمر

ال تصح المساقاة علي وجه ان يدفع األرض الى غيره ليغرسها و يكـون              : 6 مسألة            
  .الشجر بينهما بالسوية و يكون الغرس للمالك و عليه أجرة المثل للعامل

 الحجر

المحجور األول الصغير و ال يرتفع اال بالبلوغ و الرشد الثاني المجنـون             : 1 مسألة            
ك الخامس المفلس و شرطه ثبوت الـديون        .لثالث السفيه و يحجر عليه في ماله الرابع الممل        ا

عند الحاكم الشرعي و حلول االجل و قصور المال و مطالبة ارباب المال و اذا حجر عليـه                  
الحاكم الشرعي قسم المال كال بنسبته و اليكلف باالكتساب و ال يمنع من التـصرفات غيـر                 

 و الطالق و القرض و ان استلزمت ماال بذمتـه و لـه ان يكتـسب بحيـازة                   المالية كالنكاح 
المباحات كاالحتطاب و نحوه من االراضي المباحة و يشتري و يبيع بالذمة و يلزم باقراره و                

  .لو بعين ما حجر عليه و تتعلق بذمته، و ال تحل دار سكناه و أثاث بيته و ثيابه المحتاج اليها

 اللقطة
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اللقطة بالمعنى االعم المال الضائع اذا كان مالكه مجهوال فان كان اقل من      : 1لة   مسأ          
درهم و هو ما يزيد علي نصف المثقال الصير في قليال جاز تملكه من غيـر تعريـف و اال                    
عرفه الى تمام السنة علي نحو المتعارف في بلد االلتقاط ما لم يعلم أن ال خـصوصية للبلـد                   

  .كالمشاهد المشرفة

اذا لم يعلم صاحبها تخير في غير الحرم بين التملك و الضمان و التصدق              : 2 مسألة            
  .و ابقائها عنده امانة و ال يجب دفعها للحاكم الشرعي و ليس له تملكهاالحرم

  اذا كانمت اللقطة مما ال تبقى كالفواكه و اللحوم باعها او قومهانفسه و: 3 مسألة          

 الذمة و بعد التعريف الى سنة أوأكثر اذا احتاج التعريف الى االكثر تخير فـي              يبقى الثمن في  
  .الصور الثالث، و المدار علي القيمة في زمان االلتقاط

اللقطة امانة ال تضمن ال بالتعدي و التفريط و اذا تبدل بعـض المتـاع               : 4 مسألة            
ر قيمته و ان زاد تصدق به و اال فهـو           كالنعل و نحوه، فان كان عن تعمد فله المقاصة بمقدا         

  .بحكم مجهول المالك فان يئس من الفحص أخذه وفاء و االولى التصدق به

يعتبر في التقاط الصبي البلوغ و العقل و الحرية و االسالم علي تفـصيل      : 5 مسألة            
السباع كالشاة ال فى محله و الضالة من افراد اللقيط و ان وجد جيوانا ال يقوى علي الدفاع من 

كالجمل مثال جاز أخذه و التعريف به فان لم يعرف صـاحبه جـاز بقائـه و ال ضـمان او                     
التصرف فيه و الضمان، و ال تدفع اللقطة الى المدعي اال بالبينة او الشاهد واليمين او ذكـر                  

  .االوصاف الّتي االطمئنان بأنها للمدعي

 الدين و القرض

قد و يعتبر فيه شرائط العقد و يحرم اشتراط الزيادة في القدر و             القرض ع : 1 مسألة            
الصفة علي المقترض و يجوز علي المقرض و االولى ان ال يشترط االجـل و اذا اشـترط                  
التأجيل في عقد الزم صح و لزم االجل، و القرض عقد الزم لـيس للمقـرض فـسخه، و ال      

و القضاء الرجوع، و له مطالبة المقرض باالداء.  
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كلما يعلم قدره و وصفه صح قرضه و ذوالمثل يثبت في الذمة مثله و ما               : 2 مسألة            
  .ال مثل له فقيمته و اذا مات المقرض سلمه الى الورثة

الدين اما مؤجل و ليس للدائن حق المطالبة و اال وجب علـي المـديون               : 3 مسألة            
بأداء دين غيره و ال يجوز بيع الدين بمثله و يصح           االداء مع التمكن و اليسار و يجوز التبرع         

  .بيع الدين بالحاضر

يحل الذين المؤجل بموت المديون قبل حلول اجله ال بموت الدائن و يجوز : 4 مسألة          
تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي و يسمى في العصر بالنزول و ال يجـوز تأجيـل                 

  . بزيادةالحال و ال زيادة اجل المؤجل

 احياء الموات

الموات األرض الّتي ال ينتفع بها و هي موات باالصل و موات بالعرض             : 1 مسألة            
و الموات لمن أحياه في زمن الغيبة علي شروط مقررة في دار الكفر و االسـالم و المـوات                   

 يعرف فهي   بالعرض كاالراضي الدارسة فهي من االنفال لمن أحياها و ان كان لها مالك و لم              
  .بحكم مجهول المالك

ال يجوز لشخص التصرف في ملكه كالبئر و البالوعة بما يوجب الضرر            : 2 مسألة            
  .علي جاره لقصور سلطنته عن ذلك

يشترك الناس في الطرق و المعابر العامة، و ال يجوز التـصرف بنحـو             : 3 مسألة            
  .يزاحم المارة

 الغصب

الغصب حرام شراعا و عقال و هو االستيالء علي مال غيـره ظلمـا و               : 1 مسألة            
يضمن المنفعة المستوفاة و ان لم يستوفها و كانت تحت يده علي االقوى، و ال يضمن الحر اال 

  .اذا استند تلفه اليه و يضمن منافعه المستوفاه و ان كان للعمل كالكاسب يوميا
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 ان تعيب الشيء ضمن االرش و أن تعذر ضـمن   يجب رد المغضوب، و   : 2 مسألة            
مثله و اذا لم يكن مثليا ضمن بقيمة يوم التلف و المثلي يضمن عند اعواز المثل قيمـة و اذا                    
زاد السوق لم يضمن الزيادة و ان امتزج المغصوب بالمساوي أو االجود و ال يمكن التميـز                 

 ان كان باأل دون تخير فى اخـذخ مـع           تخير المالك بين الشركة بالنسبة او المثل او القمية و         
االرش او المثل او القيمة و اذا تعاقبت االيادي علي المال جاز للمالك الرجوع الى أيهم شاء و 

  .رجع الالحق علي السابق

 الهبة

تصح في االعيان المعينة و المشاعة و ما في الذمة لغير من هو عليـه و       : 1 مسألة            
ا وهب الولي الطفل فقبض الولي قبضه، و تصح هبة المنافع كمنفعة            يشترط فيها القبض و اذ    

  .الدار و الحويان علي االقوى

ليس للواهب الرجوع بعد االقباض ان كـان رحمـا أو بعـد التلـف و                : 2 مسألة            
  .التعويض و في التصرف الناقل الى غيره االقوى و الزوجان كالرحم

طة البد فيها من العمل علي طبق الشرط من هبة شـيء او             الهبة المشرو : 3 مسألة            
  .وقفية و له الرجوع قبل العمل بالشرط

 االقرار

االقرار اخبار عن حق ثابت علي المخبر، أو نفي حق له علي غيـره، و               : 1 مسألة            
  .البد في القمر من البلوغ، و الرشد و الحرية

 األقل و االكثر تعين االقل، و اذا ابهم فـي االقـرار             اذا أقر بالمردد بين   : 2 مسألة            
  .فاالقوى عدم الزامه بالبيان و لو أنكر بعد االقرار لم يسمع منه

اذا ادعى المواطاة في االقرار أو قيام قرينه سمع منه اذا اقـام القـرائن               : 3 مسألة            
  .القطعية
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برجل و امرأتين او رجل و يمين ويثبـت         يثبت النسب بشهادة العدلين ال      : 4 مسألة            
  .االقرار بالولد مع امكان االلحاق به

 الوصية

  الوصية انشاء بتمليك عين او منفعة او بالتحرير لشخص، أو بالعهد: 1 مسألة          

  .لشخص، كااليصاء بما يتعلق باستيجار لحج أو تجهيز ميت

خصا بعد الموت شيئا من ماله أو العهد بـه          الوصية التمليكية بأن يملك ش    : 2مسألة            
فيأمر احد في التصرف في تغسيله او يستنيب عنه في العبادة و ال تحتاج الـى القبـول و ان                  
كانت تمليكية لعنوان عام كااليصاء للعلماء و الهاشميين علي االقوى نعم تحتاج الى القبـول               

 باالنضمام الى البالغ الرشيد و      التمليكية لشخص او أشخاص معينين و تصح الوصاية للصبي        
اذا بلغ الصبي و رشد اشترك معه في الوصاية ان لم يصرح بعزل الكبيـر عنـد بلوغـه و                    

  .رشده

 شرائط الموصى

األول البلوغ و تجوز وصيته من بلغ عشرا و         : يعتبر في الموصي امور   : 1 مسألة            
العقل فتبطـل وصـية   : غها تسعا، الثانيعاقال في الخيرات و المبرات و يعتبر في االثنى بلو    

الثالث الرشد فال تصح من السفيه في ماله اال اذا كانـت           . المجنون و المغمى عليه و السكران     
ان ال يكون معمدا لقتل نفسه و ان وصى قبـل           : الحرية الخامس : الرابع. في وجوه الخبرات  

  .ذلك صحت وصيته و ال تعتبر العدالة في الوصي

تصح الوصاية من االب، و الجد اذا فقد االخر بالوالية علي االطفـال، و              : 2لة   مسأ          
اذا اطلق الوالية لشخص فتقع في جميع شئونهم علي وجه الغبطة و ليس للحـاكم الـشرعي                 

  .الوصاية بالوالية

اذا اوصى لجماعة اشتركوا في الوصاية، و اذا مرض او عجز احـدهم             : 3 مسألة            
قبله مع الوصي ما لم يعلم انّه خالف غرض الموصي و اذا اوصـى لجماعـة               عين آخر من    



 87

  .بمال اشتركوا في المال ما لم يصرح بالتفاوت بينهم

يجوز للموصي ان يجعل ناظرا علي الوصي نظارة اشراف علي عملـه            : 4 مسألة            
حيث ال يعمل   بأن ال يعمل علي خالف الوصية و طبق الموازين الشرعية او نظارة تصويت ب             

اال بنظره و اذا اوصى الى احد و صرح بترامي الوصاية تعاقبت الوصاية و اال فتنتقل الـى                  
  .الحاكم الشرعي و الوصي امين علي ما اوصى به

 شرائط الموصى له

ال تصح الوصية للمعدم كالوصية الوالد اوالده الذين لم يولدوا و تـصح             : 1 مسألة            
ا رد الوصي علي وجه يبلغ الموصى بطلب سواءان امكنه ان يوصـي             للذمي و الحربي و اذ    

الى االخرام ال علي االقوى، و تنتقل الوصاية الى الحاكم الشرعي ما لم يعلم انحصار غرضه                
في الوصي الخاص و اال سقطت بتاتا فان الوصاية اذا عين الوصي لتنفيذ الوصية اذا لم يقبل                 

  . اصل الوصايةالوصاية بطلت في ذلك الشخص و صحت

يتعين علي الوصي ان يعمل علي حسب القيود الّتي اعتبرها الموصـي و  : 2 مسألة            
ان اطلق الموصى تعين مالحظة االهم فاالهم من حقوق الناس اوال، و منها الحقوق الشرعية               
و ان ذكر في الوصية يفعل الوصي ما يصنع االحياء لالموات تعين مالحظة االهـم فـاالهم                 
ايضا، و للوصى حق اخذ اجرة العمل من امثاله اال اذا عين الوصى مقدارا خاصا من المـال          
او قبل الوصي من غير اجرة و اذا عين الموصي للوصي اجرة او جعاله و كانت اقـل مـن         

  .اجرة المثل، او جعالة جاز له اخذ الزائد

صـاية و قـدم احـدهم       اذا اوصى الشخاص متعددين و مترتبين في الو       : 3 مسألة            
بالوصاية و عمل علي طبقها االخر فال يضمن المال و ان اثم و اذا جاء زمان وصايته وجب                  

  .عليه القيام بها

المدار في الوصاية علي نظر الوصي اجتهادا او تقليدا فاذا اوصى بنقـل             : 4 مسألة            
لوصي مما ال يجوز ذلك فالعمل      جنازته و ان استلزم المحاذير في نقلها او نبش القبر و كان ا            

علي رأي الوصي و اذا ظهر خيانة الوصي عزله الحاكم الشرعي او منعه عدل المؤمنين و ال 
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يجوز للوصي صرف الثلث حتى في مثل الفاتحة و طعام االربعين اذا كان مطالبا بالواجبات               
ذا عين الموصى أقل    و للوصي في تنفيذ الوصاية او تولي مال اليتيم و حفظه أجرة المثل، و ا              

  .من أجرة المثل جاز له أخذ الزائد

اذا أوصى بوصايا كثيرة و ال يفي بها الثلث فيقدم االهم فاالهم و ان ذكره        : 5 مسألة            
  في الوصية متأخرا و ان تساوت في االهمية تخير بينها و ان و في الثلث و كانت

اة و حج باالستطاعة و النذر و خمـس و          كلها واجبات مالية اخرجت من االصل كلها من زك        
كفارات مالية ككفارات االحرام و فدية الصوم و النذور الماليـة، كنـذر الـصدقات، و فـي                  

 أن يـصوم و   الكفارات المخيرة بين االطعام و الصيام و في النذور العبادية كما اذا نذر اللّـه           
 كما اذا أوهب أو وقف و        و اذ أنجز شيئا في مرض الموت اخرج من االصل،           يصلي تأمل، 

ان استوفى المال في االعطاء أو الوقف أو الهبة كان من االصل كما اذا باع أو عارض علي                  
وجه المحاباة و أجحف علي الورثة أو اذهب المال عنهم بالبيع ايضا و يصح اقـراره بمـال                  

  .لغيره مالم يكن متهما باذهاب المال علي الورثة و االاخرج من الثلث

اذا أوصى بوصايا غير مختلفة كالوصايا المالية من الزكاة و الخمـس و             : 6 مسألة            
الديون للناس اخرجت من أصل المال و ان كانت غير مالية اخرجت من الثلث و ان لم يسعها              
الثلث و أجاز الورثه صحت، و ان لم يجز الورثة قدم االهم، و ان أوصى بوصـايا مختلفـة                   

  . البدنية قدمت الوصايا المالية علي البدنيةكالوصايا المالية و

تثبت الوصاية التمليكية بشهادة عادلين و بعادل مع يمين الموصى لـه و             : 7 مسألة            
بشهادة عادل و امرأتين عادلتين و تثبت شهادة نساء فتتم بأربع نساء عدالت و النصف باثنين                

الء بالغين و ان لم يكونوا من العدول و ال تثبت           و الربع بواحدة و باقرار الورثة اذا كانوا عق        
  .الوصاية العهدية اال بشاهدين عادلين من الرجال

اذا اقر الشخص في حال الصحة أو في مرض ليس هو مـرض المـوت     : 8 مسألة            
  .اخرج من االصل

 التحبيس



 89

لكه في مدة و    يجوز للمالك الوقف، و هو تحبيس مطلق و له ان يحبس م           : 1 مسألة            
، و قد يفيد الحبس بالـدوام،        بعدها يرجع المالك فيبحس علي جهة معينة كالعلماء و سبيل اللّه          

فيلم ما دامت العين باقية و ال رجوع كما لو حبس فرسا للزائرين لزمت ما دامت العين باقية،                  
ـ          م و القبض شرط في لزومه و ليس بشرط في صحته علي االقوى، ولو مـات الحـابس و ل

  .تنتهي المدة بقى علي حبسه

 السكنى و العمرى و الرقبى

السكنى تختص بالسكنى، و العمرى و الرقبى أعم من اسكنى و العقارات            : 1 مسألة            
و الحيوانات واالثاث، فان قيد المالك بالعمر أو الساكن فهي عمرى، و بمدة معينة رقبى فـاذا           

  .ك أو الساكن لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدةأسكنه مدة عشر سنين أو مدة عمر المال

اذا قيد السكنى بمدة فال يجوز له السكنى بعد المدة و ان اطلق فان كـان                : 2 مسألة            
المقصود سكناه مباشرة لم يصح ان يسكنه الورثة، و ان كان المقصود تمليك السكنى انتقلـت                

  .الى الورثة

لمحبس قبل انتهاء اجل التحبيس و له االنتفـاع بـالعين و ان             يجوز بيع ا  : 3 مسألة            
  .صالحهم بمال في ان ال يسكنوا لم يجزلهم المزاحمة للمشتري

 الصدقة

 قد ورد الحث عليها كثيرا و علي الرحم افضل و تقع علي وجـه االبـراء ووجـه                         
  .التمليك فتحتاج الى االيجاب و القبول و البد فيها من القربة

تجوز صدقة الهاشمي و غيره و اما صدقة غير الهاشمي علي الهاشـمي             : 1 مسألة            
فال تجوز في الزكاة في المال والفطرة و تجوز في غير هما علي االقوى واجبه كرد المظالم                 
و الكفارات و فدية الصوم و مندوبه و التوسعه علي العيال افضل من الصدقة على غيرهم و                 

ع من الصدقه اذا كان علي وجه الهبة المقبوضة من الرحم االجنبي و يكفـي               ال يجوز الرجو  
  .وجه البذل االيجاب ان كانت الصدقة علي وجه االبراء و االذن ايضا اذا كان
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 الوقف

حقيقة الوقف قصر المال علي شخص او اشخاص، او علي جهة، أو على            : 1 مسألة            
دعي الخروج عن ملك المالك فالوقف من جهة قصر و          عنوان بنحو القضية الدائمة و هو يست      

تحبيس و من ناحية اخرى تحرير عن تصرفات المالكين و هو تارة يفيد المنفعـة كاالوقـاف        
علي االوالد و ثانية علي جهة كالقناطر و ثالثة بجعل حق و رابعة على عنوان تترتب عليـه                  

  .ات فى الكعبة و المشاهد المشرفةاالحكام كالمساجد، و خامسة للتزين و االدخار كالمعلق

حقيقـة   يقع الوقف بالصيغة و لو بغير العربية و ان تكون الصيغة ظاهره           : 2 مسألة            
  .الوقفية كوقفت و نحوها و بالمعاطاة كالمساجد و الحسينيات

 شرائط الواقف

و اذا جعـل    شرائط الوقف البلوغ، و العقل، و االختيار و عدم الحجـر            : 1 مسألة            
الواقف متوليا فال يجوز عزله او يجعل نفسه متوليا في جهة او في جميع الجهات و ان كـان                   
في جهة رجعوا الى الحاكم الشرعي في الجهات االخر و اذا عين اشخاصا فالبد مـن نظـر                  

  .الجميع اال اذا اكتفى بنظر احدهم

 شرائط العين الموقوفة

الموقوف عينا ال كليا و منفعة ككلى الفرس و منفعة الدار           يتعين ان يكون    : 2 مسألة            
و ان تكون العين مملوكة فال يجوز وقف المباحات قبل الحيازة في األرض و الحيـوان و ان                  
تكون العين باقية و ينتفع بها فال يجوز وقف الفواكه و ان تكون المنفعة محللة فال يصح وقف                  

  ون العين مما يمكن قبضهاالدابة لحمل الخمر و الخنزير و ان تك

فال يصح وقف الجمل الشارد، نعم يصح في الدارهم و الدنانير لحفظ االعتبار بحيث يترتـب                
  .علي وقفها ثمرة عقالئية، كاالستدانة علي االقوى

 شرائط الموقوف عليهم
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  . نفسهى ثم عل         

 ادخال من يشاء مع الموقوف ال يجوز تغير الوقف او تبديله اال اذا اشترط: 3 مسألة           
عليهم، او اخراج بعضهم فاالقوى الصحة ايضا و يجوز الوقف و اشتراطه بعوده اليه عنـد                 

  .الحاجة علي االقوى

اخبار ذي اليد معتبر في الوقفية و كيفيتها مـن الترتيـب و التـشريك و                : 4 مسألة            
العلم بالوقفية او البينة و هكذا معتبـر        الكتابة بامضاء الواقف اذا أمن من التزوير فضال عن          

  .قول المتولين في الطبقات في الوقفية و الترتيب و التشريك

  .يصح الوقف في مرض الموت و يتنجز من اصل المال و ان زادالثلث: 5 مسألة          

ان عين الواقف المتولي نفسه او شخصا آخر او متعـددين علـي وجـه               : 6 مسألة            
ك او جواز االنفراد من كل منهما فبحسب ما عينه و اال فالمتولي الحاكم الـشرعي او                 االشترا

  .عدول المؤمنين في المساجد و الحسينيات و نحوهما من االوقاف العامة

يشترط في الموقوف عليه التعيين ال كالوقف الحد الشخصين و ان يكون            : 7مسألة            
 ال يكون مصرف الوقف معصية كنشر كتب الضالل و          موجودا حال الوقف ال لمن يوجد وان      

  .آالت اللهو

 احكام الوقف

 اذا وقف مسلم او امامي انصرف للمسلم و االمامي و ينصرف كل وقف               :1 مسألة            
  من الواقف الى ابناء مذهبا من الحنفي و اشافعي و النصراني و غيرهم و في سهم سبيل اللّه                 

ي االوالد اشترك الذكور و االناث و ان وقف نسال بعد نسل كـان  الى كل خير و اذا وقف عل      
  .وقف ترتيب و ان صرح بالذكور اختص بهم

ال يجوز توقيت الوقف بمدة كسنة و نحوها و ال علي المعهدوم ثم علـى               : 2 مسألة            
طـع  الموجود، النه منقطع او علي الموجود ثم علي المعدم النه ينقطع الوسط و قد يكون منق               

  .االخير كما اذا وقف علي اخيه ثم علي ولده
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يجوز بيع الوقف اذا خرب و كان بحكم التألف كالجذع البالي و الحصير             : 3مسألة            
القريب من التلف أو بسبب الخراب و نحوه سقط عن االنتفاع و صار بحكم المعدوم كمـا اذا                  

الف ال يؤمن معه من تلـف النفـوس و          اندرس البستان و انهدمت الدار او وقع بين اربابه خ         
االموال و ال ينحسم اال ببيعه او اشتراط الواقف البيع عند حدوث قلة الثمرة و كثرة المخارج                 
عليه جاز بيعه في الصور كلها ما لم يمكن بيع بعضه و تعمير بعـضه االخـر و اذا تلـف                     

  .النفوس علي تقسيمه عليهم جاز للمتولي ذلك

يجوز اجارة الوقف من المتولي لمصلحة و ان تجاوزت االجارة البطن او            : 4 مسألة            
البطنين، نعم اذا اجر األول لمصلحتهم اكثر من زمان وجودهم فان امضى الثاني فـذاك و اال      

  .بطلت االجارة بالقياس الى زمانهم

المدرسـة  اذا خرب المسجد او الحسينية مثال لم األرض عن المسجدية او     : 5 مسألة            
او الحسينية و ان التعمير و ان كانت العين مشتركة بين الملك و الوقف جازت القسمة بتميـز    
الوقف عن المالك، و اذا االوقاف الى التعمير صرف من نمائهاتعميرها على حق الموقـوف               

  .عليهم

ته و  اذا بيع الوقف تعين شراء االقرب فاالقرب الوقف السابق و مـصلح           : 6 مسألة            
  .هكذا اذا وقف علي جهة و انقطع الطريق و بيع الوقف فالمحفوظ االقرب

االقوى عدم صحة تغيير المساجد الى ما هو أولى يصح تغيرها لسعتها و             : 7 مسألة            
  .كثرة المصلين و ان توقف هدم الطراف المسجد

 االيمان و النذور و العهد

  لبلوغ و العقل و االخر و القصد و ال يمين للغاضبيعتبر في الحالف ا: 1 مسألة          

  .فى شدة الغضب

السالمو   العظيم و ال ينعاد بالنبي و أهل بيتة عليهم          ال ينعقد القسم اال باللّه    : 2 مسألة            
ال بالقرآن و الكعبة و ال تنعقد الولد مع منع الوالد و ال الزوجة مع منع الـزوج و ال ينفـى                      
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  .لمرجوح و اذا انعقد اليمين وجب الوفاء و تكره االيمان الصادقة اال لدفع مظلمةبالطالق او با

 سبحانه علي و مخصوص و يعتبر في النـاذر   النذر هو االلتزام بعمل للّه: 3 مسألة            
ما يعتبر في الحالف من البلد و غيره و هو اما نذر لشكر نعمة او دفع بلية كـالمرض، نـذر       

 و المكروه كالحلف علي الكذب و نذر تبرع و هو ما كان النذر فيه مطلقـا                 زجر عن الحرام  
  . علي ان الخميس و االقوى انعقاده في الجميع نحو للّه

يعتبر ان يكون مقدورا للناذر و يعمل علي حسب ما نذره من المشي فى              : 4 مسألة            
و ان ال يكون مرجوحا نذر للزوجـة         او الركوب البذل للفقراء و المشاهد و للرحم           طاعة اللّه 

اذا منع الزوج و ان كان متعلقا بمالها و ان عالم دائه في وقته ان كان موقتا لم يجب الوفاء و                     
االفتابع و ال بد في النذر و العهد من الصيغة و ال تكفي النية منبر فيـه الرجحـان فيتعلـق                     

لمشاهد المشرفة و لـم يقيـده صـالحه         بالمباح و يتحقق الندر بالعربية و اذا نذر لمشهد من ا          
  .كالتعمير و الفرش و السرج

نذر المفلس و السفيه محتاج الى اجازة او الغرماء و يصح منهما النذر فى : 5 مسألة          
العبادات البدنية و ان النذر نسيانا او اضطرارا او اكراها أو جهال فال ينحل و ال كفارة عليه                  

  .يوم من رمضانو كفارة النذر ككفارة 

 الكفارات

كفارة الظهار و قتل الخطأ عتق رقبة و ان فصيام شهرين متتابعين و ان              : 1 مسألة            
عجز فاطعام ستين مسكينا من أفطر يوما من شهر رمضان بعد الزوال اطعام مـساكين و ان                 

  . االطعامعجز فصيام ثالثه ايام، و من أفطر يوما من رمضان تخير بين العتق و الصيام و

كفارة حنث اليمين و النذر و جز المرأة في المصاب مخير بين الـثالث              : 2 مسألة            
موت ولده   على االقوى و كفارة المرأة شعرها و خدش الوجه في المصاب و شق الرجل ثوبه              

او زوجته عتق رقبة او اطعام عنوان مساكينم او كسوتهم، و كفارة قتل المؤمن ظلما و عمدا                 
جمع من التعق الصيام و االطعام و االحوط وجوبا في االفطار في شـهر رمـضان علـي                  ال

  .المحرم
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  .يكفي الخدش في الجلد علي نحو اال و جز الشعر و لو قليال: 3 مسألة          

 احكام الكفارات

  يعتبر في العتق االسالم و النية بقصد و تعين نوع الكفارة و يكفيتتـابع               :1 مسألة            
الصوم صوم شهر و من االخر و اال وجب االستيناف و يعتبر االشباع في المسكر او تـسليم                  

  .مد و يجزي ما يتعارف من القوت و في الكسوة يعد لباسا عرفا

 االطعمة و االشربة

يؤكل من حيوان البحر السمك فقد وبشرط الفلس و القشر باالصـل و ان              : 1 مسألة            
 و االربيان مماله فلس و بيض السمك يتبعه و اما البهائم من الحيوان     زالت بالعرض كالكنصر  

فيحل من االنسية الغنم و البقر و االبل و الخيل و البغال و الحمير و أما الوحشية فتحل منها                   
  .الغزالن و الكباش الجبلية و اليحمور و الحمير حشية و تحرم السباع و االرنب

ر الحمام بجميع اصنافه الدجاج و العصفور كلـه و يحـرم            يحل من الطي  : 2 مسألة            
الخفاش و الطاووس و كل مخلب، و االحوط مؤكدا التجنب عن الغراب بجميع سامه و عالمة            
المحلل بأمرين اما ان يكون الدفيف و هو ما كان تحريك جناحيه عند الطيـران اكثـر مـن                   

 القانصة و البصيصية فى رجـل       الصفيف و هو بسط جناحين اكثر، و أما وجود الحوصلة و          
  .الطير، و اذا تعارضت المعامات فاالعتبار لصفيف و الدفيف

يحرم من الحيوان المحلل اربعة عشر شيئا و الروث و الفرج و االنثيان و : 3 مسألة          
  .الطحال و المثانة لمرارة و النخاع و الغدد و المشيمة

سة و ما يضر بالبدن اال في ضرورة و العالج، و كل            تحرم االعيان النج  : 4 مسألة            
مسكر و الفقاع و عصير العنب و التمر علي ما تقدم و يحرم التراب اال في تربة سيد قلـيال                    

  .لالستشفاء، و اذا اضطر الى الخمر و انحصر به فالصبر بتركه لدينه أولى و أعظم ثوابا

 الذباحة
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سالم او بحكمه و الناصبي بحكم الكافر و ان يكـون           يشترط في الذبح اال   : 1 مسألة            
الذبح بالحديد و ان لم يوجد فبكل ما يفري اعضاء الذبح و لو بالزجاجة و القصب و ان يقطع                   

  .االعضاء االربعة الحلقوم و المري و الودجين

و اذا اخطاء الذابح و ذبح فوق العقدة و ماتت حرمت و يعتبر االسـتقبال               : 2 مسألة            
  . حين الذبح، و صدور حركة بعد الذبح تدل علي الحياة التسمية من الذابح باسم اللّه

يختص االبل بالنحر و كلما تعذر نحره و ذبحه كالوقوع في البئر جاز ان              : 3 مسألة            
يعقر بالسيف و نحوه و سقطت شرطية الذبح و االستقبال دون التسمية و شـرائط الـذابح و                  

  .اة الجنين ذكاة امهالناحر و ذك

ما يأخذ من يد المسلم مما ظاهره ترتيب آثار التذكية عليه محكوم بالتذكية             : 4 مسألة            
و ما يأتي من الجلود في عصرنا من بالد الكفرة محكومة بالطهارة من االحذية و غيرها و ما         

و يأخذ مـن يـد الكـافر        يأخذ من المسلم محكوم بالطهارة و ان كان ممن يحلل الميتة بالدبغ             
محكوم بالميتة في السمك و غيره اال ان يعلم بتذكية المسلم له او اخرجه من حيا ثم مات فـي    

  .يده

المـذكي   ذكاة السمك باالستيالء عليه باليد او بااللة شـبكة و ال يـشترط            : 5 مسألة            
و اذا وضع في الماء و وجد       االسالم نعم اذا وجد في يد كافر و لم تعلم بني علي عدم التذكية               

  .له ما فيها ميتا و علم تاريخ الخروج و شك في الموت بنى علي التذكية و اال فال حلية

اذا نصب الماء من الحظيرة و مات بعد الماء حالل و اال فهو حرام و لو                : 6 مسألة            
  . فهو ميتةشواه حيا جاز اكله حيا و اذا طغى السمك علي وجه الماء للسم يأخذ حيا

ذكاة الجراد اخذه حيا باليد او بااللة و ال في ذكاته االسالم و ال التسمية و                : 7 مسألة            
  .ال يحكم بتذكية ما في الكافر و ان بذكاته و ال يحل الدبا من الجراد و هو ال ينتقل بالطيران

 الصيد

رط فيـه ان يكـون معلمـا        يحل الحيوان اذا اصطاده الكلب دون و يشت       : 1 مسألة            
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فيترسل اذا ارسل و ينزجر اذا زجر و ان االرسال لالصطياد ال بنفسه او ارسل االصـطياد                 
كاالرسال للعدو او سبع و ان المرسل مسلم يسمي عند االرسال او قبـل االصـابة و يكفـي                   

جد ميتـا    و ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و حنينه فاذا و             االقتصار علي الحمد اللّه   
  .حل اكله او ال يسع الزمان لتذكيته

اذا شك بأن موت الصيد مستند الى الكلب او الى سبب آخر لم يحل و ال                : 2 مسألة            
يشترط وحدة المرسل او وحدة الكلب فاذا تعدد المرسل او الكلب بالشرائط المذكورة حل اكله               

  .لقتل الى كلبيهماو لتا يحل اذا ارسل المسلم والكافر معا و استند ا

يحل الصيد المقتول بااللة الجمادية اذا كانت سالحا كالسيف و السكين و            : 3 مسألة            
الرمح و السهم و العصاء وو يعتبر الجرح فيما ال حديدة فيه فيحل ما فيه الحديـدة و ان لـم                     

لحديـد غيـره   يجرحه بخالف ما ال حديدة فيه فانه ال يحل اذا وقع معترضا و ال يجز عـن ا   
  .مالذهب و الصفر يحل بالحجارة و العمود و الشبكة و نحوها

يشترط في حل الصيد بااللة الجمادية اسالم الرامي و قصد االصطياد ال            : 4 مسألة            
مجرد الرمي و التسمية علي نحو الشروط المتقدمة و ال فرق في تحقق الذكاة باالضطياد بين                

ع فتذكى و يحل جلدها و يختص باالصـطياد بـالحيوان او بااللـة              حالل اللحم أو ال كالسبا    
المستعـصي يحـل لحمـه     الجمادية بما كان ممتنعا كاظبي و بقر الوحش و الثور و البعيـر       

باالصطياد كالوحشي و كلما يتردى من البهتئم في بئر و نحو هما فيذكى بعقره في اي محـل              
  .كان

طن الذبيحة أو الصيد حيا ذكى شرعا حل أكله و ان           الجنين الخارج من ب   : 5 مسألة            
  .خرج من الذبيحة ميتا فهو حالل و طاهر اذا تمت خلقته و أشعر و أوبر

 القضاء و الشهادات

 ال يصح اال من الفقيه الجامع لشرائط االفتاء     القضاء هو الحكم بين الناس    : 1 مسألة            
كمه اذا حكم و يشترط في سماع الدعوى ان تكون          و ال يشترط فيه االعلمية و ال يجوز رد ح         

من البالغ العاقل غير محجور عيله و ان يكون للدعوى اثر يترتب عليها و ان تكون الدعوى                 
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معلومة في الجملة و ال يشترط الجزم بالدعوى و ال ذكر اليبب و القضاء التنفيذي من بـاب                  
  .المصطلحاالمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ليس من القضاء 

 جواب الودعى عليه

جواب المدعي عليه اما باالقرار، و اما باالنكار فان اقام بينـة او علـم               : 1 مسألة            
الحاكم بصحة الدعوى حكم له و اال استحلفه فان حلف سقطت الدعوى و ان كانت الـدعوى                 

 و عنـاد حكـم   علي الميت تعين ضم اليمين الى البينة و اما بالسكوت فان كان لغيـر عـذر      
 سبحانه و ال تطلب البينة من ذي اليد و البينة مقدمة علـي               بالنكول، و القسم ال يكون اال باللّه      

  .اليد و اليد الالحقة حاكمه علي اليد السابقة ما لم يعلم بالغصبية او التسلط اشتباها

 مـال   تجوز المقاصة اذا انكر المطالب وجحد صاحب المال مـن عـين           : 2 مسألة            
  .الطرف او من منافعه بالمثل او ال واال فبالقيمة و يجوز المقاصة من الوديعة علي كراهة

  يعتبر في الشهادة العدالة و البد فيها من العلم بالمشهود أو بما هو: 3 مسألة          

  .حجة ظاهرة كاليد و االستصحاب بشرط ان يصرح بمدرك شهادته من يد أو استحصاب

 ا و اللواط و السحق و القذفالحد في الزن

يثبت حد الزنا باالقرار و تكراره بأربعة مرات و بالبينة بأربعة رجال و             : 1 مسألة            
ثالث و امرأتين و أقسامه القتل اذا زنى بمحرم ذات النـسب و الـرجم علـي المحـصن و                    

انـا محـصنين    المحصنة و الجلد بغير المحصن و الجلد و الرجم من الشيخ و الـشيخة اذا ك               
  .فيجلدان ثم يرجمان

يثبت اللواط باقراره اربعة مرات و شهادة اربع رجال و يقتالن اذا مـان              : 2 مسألة            
كل من الفاعل و المفعول بالغا عاقال مختارا و في المساحقة بمائة جلدة و االقرار و الشهادة و 

عزير بنظر الحاكم و حد القاذف ثمانون       الفاعلة و المنفعلة كاللواط و اذا و جدا تحت ازار فالت          
  .جلدة و تقطع يد السارق اذا سرق بالشروط المقررة
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آلهاو أحد االئمـة عليهماالـسالموجب علـي         و عليه اهللا اذا سب النبي صلى   : 3 مسألة            
السامع قتله ما لم يخش علي نفسه او عرضه او نفس مؤمن او عرضه او علي ماله المعتـد                   

  .قتله و ان تلف فهو أفضل دمبه، و ان ق

 القصاص

من قتل عمدا مؤمنا قصاصا و اال فعليه الدية و القتل تارة بالمباشـرة و               : 1 مسألة            
أخرى بالتسبيب كالسهم و العصا و يعتبر في القصاص التساوي في الحرية و الرقية و اذا قتل  

الدين فال يقتل مسلم بكافر و ان ال        الحر بالعبد فترد فاضل الدية و هو النصف و التساوي في            
يكون القاتل ابا للمقتول و أن يكون القاتل بالغا عاقال فال قودالمجنون و ان يكـون المقتـول                  

  .محقون الدم ال كالمرتد و من عليه القتل

  يثت القصاص ف يالعمد و الدية علي القاتل في شبيه العمد والعاقلة: 2 مسألة          

 أما القصاص فيما دون النفس كالعين و االذن و اليد و الرجل فيـشترط               في الخطأ المحض و   
 والزيادة و في الشلل فال يقطـع العـضو           فيها مضافا الى تلك الشرائط التساوي في االصالة       

الصحيح باالشل و تقطع اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى والطول و القصر في الشج فيقتص 
  .بمقدار مساحة الجرح

 الديات

تتعين الدية و لو بمصالحة علي مائة من االبل و مائتين من البقر و ألف               : 1 مسألة            
  .من النشاة و مائتين من الحلة و ألف دينار و عشرة آالف درهم علي احد هذه المذكورات

في العينين معا الدية، و ف يكل واحدة نصفها و في االذنين الـشفتين و               : 2 مسألة            
و الرجلين كذلك و في اللسان وحدة دية كاملة و في الخصيتيتن و الذكر وحده دية كاملة اليدين 

و في اصابع اليدين و كسر الظهر حقيقة و النخاع دية كاملة و في الثـديين مـن المـرأة و                     
حضفة الذكر من الرجل دية كاملة و في الترقوتين و االليتين دية كاملة وذهاب الـسمع مـن                  

 من الباصرة دية كاملة و في دية الجنين الذى و لجته روح ألف و دية باقي                 السامعة االبصار 
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  .االعضاء و الحيوانات يراجع الطالب سالة الهدى

 النكاح

  . النكاح من سنن المرسلين و خاتم االنبياء و من تزويج أحرز صف دينه         

كاح دائم و المنقطع بااليجاب النكاح دائم و منقطع و ملك يمين و يتحقق الن: 1 مسألة          
و القبول علي وجه االنشاء و االولى تكون الصيغة بالعربية مالم يعجز عن العربية و يـصح                 
التوكيل الزوج و الزوجة فيقول زوجت موكلتي و يقول القابل لموكلي و يجوز لشخص واحد               

رجل المرأة في   ان يتوكل عن الطرفين منشأ عن الزوجة و يقبل عن الزوج، و يجوز وكالة ال              
  .عقدها لنفسه فيتولى طرفي العقد اصالة عن وكالة عنها، وفى المنقطع ال يخلو من اشكال

يستحب ان يختار البكر العفيفة كريمة النسب شرف نسب االمهات ممالـه   : 2 مسألة            
وله االثر العظيم في نفسية الطفل طباعاته و يستحب الوليمة و ان يصلي الزوج ركعتين في ق               

  .علي الزوجة

يجوز النظر الى المرأة الّتي يريد الرجل تزويجها فلينظر الى الوجـه و             : 3 مسألة            
الكفين و الرقبة و بعض المحاسن و يجوز النظر الى المحارم من النسب و غيرهـا و الـى                   

  .المحار السببية كالمحرمات الرضاعية مالم يكن عن ربية

ز ان ينظر الرجل للمرأة ما عدى الوجـود و الكفـين و ان كـان           ال يجو : 4 مسألة            
االولى الترك ايضا و اذا نظر عن ربية حر مطلقا و يحرم علي المرأة النظر الى الرجل بربية 
و يجوز النظر الى جسد المحارم عدى العورتين مالم يكن عن ربيه و يحرم النظر الى العورة              

 او الماء الصافى نعم يجوز النظر الى الصورة كما في           من البالغ او الصبي من وراء الزجاج      
  .الجنسيات و الجوازات مالم يكن في ريبة

يجوز نظر الطبيب الحاذ الى العورة للمعالجة و الختان و يجوز النظـر             : 5 مسألة            
  .الى ماجرت به العادة من بدن نساء الكفار

  .غها تسأل سنواتيحرم الدخول بالزوجة قبل بلو:6 مسألة          
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  .اذا اكره الزوج او الزوجة لم ينعقد النكاح و اذا رضي اخيرا صح العقد: 7 مسألة          

 اولياء العقد

لالب و الجد من االب دون االم الوالية علي تزويج الصبي و الصبية ما              : 1 مسألة            
ة التامة، و اذا صـح العقـد        لم يكن فيه مفسدة و ان كان االولى ترك العقد و رعاية المصلح            

  .توارثا

ال والية علي البالغ العاقل الرشيد و ال علي الرشيدة و االولى جدا للبكـر  : 2 مسألة            
  .مراعاة الولي العارف لمجاري االمور و له المنع في صورة الضرر عليها

  لجنون بزمانلالب و الجد الوالية علي المجنون و المجنونة اتصل ا: 3 مسألة          

  .الصغر دون المنفصل عن الصغر

يجوز للحاكم الشرعي الوالية مـع رعايـة لمـصلحة بالعقـدالمجنون و            : 4 مسألة            
المجنونة اذا فقد االب و الجد سواء ان اتصل الجنون بالصغرام ال و يجوز للوصي عن الولي                 

  .ايضا مع المصلحة

باالقل من مهر مثال لمصلحته و ال يصح من الوكيل          يجوز للولي االجبار    : 5 مسألة            
  .و الوصي و الحاكم لشرعي

 المحرمات النسبية و السببية

المحرمات النسبية االم و ان علت و البنت و ان نزلت و االخت و بناتها               : 1 مسألة            
 و بنت االخت    و العمة و الخالة و االخت الب ام ألم ام لهما و بنت االخ االب او الم او لهما                  

  .و كلما انطبق عليه آية التحريم

النسب الشرعي ما كان بسبب شرعي من نكاح شرعي او ملك يمـين او              : 2مسألة             
  .ء الشبهة و اذا زنا بامرأة حرمت ام الزانية علي الزاني و بنتها تحليل و يلحق به وطى
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العقد او بالملك و ان علـت االم و         ء ب  تحرم بنت الزوجة و أمها اذا وطى      : 3 مسألة            
نزلت بنت البنت و من عقد علي امرأة حرمت عليه امها و بنتها و اذا طلقها قبل الدخول جاز                   
العقد علي بنتها و جاز لولده و أبيه ان يتزوج بنتها و حرمت علي اب الزاني، و اذا شك في                    

  .السبق و اللحوق للعقد فالعقد صحيح

م بنت الزوجة المدخول بها دون غير المدخول بها و تحرم بما تزوج             تحر: 4 مسألة            
به االباء و االبناء و اذا زنا بأم الزوجة فال تحرم الزوجة اذا كان بعـد العقـد و الـدخول و                    

زوجها اذا زنت و ان زنا     االحوط وجوبا الترك بعد العقد و قبل الدخول بها و ال تحرم الزوجه            
  .رجل بامرأة جاز تزويجها

يعتير في المصاهرة العقد الصحيح او نكاح الشبهة و يحرم الجمـع بـين        : 5 مسألة            
االختين في النسب و الرضاع في النكاح الدائم و المنقطع حتى لو كان الطالق رجعيـا فـال                  

  .يجوز تزويج اختها في العدة و يجوز في المنقطع و الطالق البائن

الـدائم و    نت االخ و بنت االخت اال برضاء العمة و الخاله         يحرم تزويج ب  : 6 مسألة            
المنقطع و اذا علمت بالتزويج و لم ترد و لم تمض ثم اجازت صح العقد و اذا اذنتا ثم رجعتا                    

  .عن االذن و كان بعد العقد لم يؤثر الرجوع

 نكاح الكفار

رتبـت عليـه االثـار      العقد الواقع بين الكفار اذا كان صحيحا عنـدهم ت         : 1 مسألة            
الصحيحة عندنا ايضا كان الكافر كتابيا ام وثينا و لو اسلما دفعة لم يحتج الى عقـد جديـد و                    
يجوز للمسلم تزويج الكتابية في المنقطع و في الدوام علي االقوى و ان كان الترك اولى، و ال             

ـ               الي و امـا نكـاح      يجوز للمسلمة ان ننكح الكافر كتابيا و غير كتابي و ال الناصبي او المغ
المؤمنة للمخالف غير الناصبي او المغالي و اما نكاح المؤمنة للمخالف غير الناصبي فمكروه              

  .جدا و االولى تركه مهما امكن

ام الغالم و ان علت بنته و ان سلفت و           من الط بغالم فأوقبه حرمت عليه     : 2 مسألة            
  .ان سبق عقدهن لم يحرمن
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اذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها لم تخرج عن حباله و لهـا احكـام                : 3 مسألة            
الزوجة من النفقة و غيرها و وجب عليه النفقة و ان نشزت او طلقت و تزوجت و لو افضاها      

  .بعد التسع لم تحرم

اذا اوجب احد الزوجين عملية فتبدل الرجل بـاالمرأة بـالعكس، و تـم              : 4 مسألة            
ان بالنظر بعيدا جدا انقالب الحقيقة بل لعله من المحال، فاالحكـام و االثـار               الفرض و ان ك   

تبتدل من احدهما الى االخر الرتفاع موضوع التكليف و عدم ترتيب حكم لموضوع آخـر و                
  .الحكم تابع لموضوعه فعال

 الرضاع

  ء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و البد ان يكون عن وطى: 1 مسألة          

عشر رضعة او يوما و ليلة أو بما انبت اللحم و اشتد بـه               صحيح و ان كان عن شبهة بخمسه      
العظم و يشترط ان يكون في الحولين بالنسبة الى المرتضع دون ولد المرضعة و ان يكـون                 
اللبن من فحل واحد و ان تعددت المرضعة وكان المرئتان لزوج واحد و أمـا اذا ارضـعت                  

ن لم تنشر الحرمة و اذا لم ترضعه رضعة كاملة بحيث لم برتو و يصدر امرأة صبيأ بلبن فحلي
من قبل نفسه او كان في اليوم و الليلة و لم يتغذا باللبن تماما و ما نحصر غذائه به فال يوجب            

  .الحرمه و يجوز الم االب ارضاع اوالد اوالدها و لالخت ارضاع اخيها

 من النسب و الرضاعة النهن عمات المرتضع        تحرم اخوات صاحب اللبن   : 2 مسألة            
من الرضاعة و تحرم عمات صاحب اللبن و خاالته و عمات و خاللت آبائه و امهاتـه مـن                   
النسب و الرضاعة النهن عمات المرتضع و خاالته من الرضاعة و االحوط وجوبا ترتيـب               

  .هذه االحكام في الذكروما يولد من البنات من حرمة التزويج بينهما

تحرم المرتضعة علي صاحب اللبن و اخواته و عماته و آبائه من النسب             : 3 مسألة            
و الرضاعة النه ابوها و اعمامها و اجدادها من الرضاعة و تحرم علي صاحب اللبن النسبية                

  .و الرضاعية و ان نزلوا النها اختهم او عمتهم او خالتهم
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لمرتضعة نسبا و رضاعا علي االباء و االخوة و         تحرم بنات المرتضع و ا    : 4 مسألة            
االعمام و االخوال من الرضاعة و علي ابناء المرتضع او المرتضعة من امهاته و اخواته و                

  .خاالته و عماته من الرضاعة

ال يجوز ان يتزوج ابوالمرتضع او المترضعة من بنات صاحب اللبن من            : 5 مسألة            
  .ح من اوالد صاحب اللبن من الوالدة و الرضاعالنسب و الرضاع و ال ينك

اذا ارضعت زوجة الحد لالم طفال من لبن جده حرمت أم المرتضع على             : 6 مسألة            
  .أبيه من غير فرق في المرضعة بين ان تكون اما المرتضع او زوجة البيها

 واحد كانـا    اذا ارضعت المرأة بنت شخص و ابن شخص آخر بلبن فحل          : 7 مسألة            
  .اخوة من الرضاع و لكن تحل اخوات كل منهما الخوة االخر

ال يجوز ان ينكح أبو المرتضع في اوالد المرضعة نسبا و ال رضاعا، و              : 8 مسألة            
واوالد  اما اوالده الذين لم يرتضعوا من هذااللبن فيجوز نكاحهم فـي اوالد صـاحب اللـبن               

  .المرضعة الّتي ارضعت اخاهم

اصول ان   ال يحرم اصول المرتضع علي المرتضعة و الاصول المرتضع        : 9 مسألة            
يتزوجوا بأمهات و الباء الفحل ان يتزوجوا بامهات المرتضع و يجوز الصول المرتـضع ان      
 يتزوجوا بأصول المرضعة و ال يحرم من حاشية نسب المرتضع من االخوة و االخوات علي              

  .فحل ان يتزوج بأخت المرتضعاصول الفحل فيجوز لجد ال

 النكاح المنقطع

النكاح المنقطع كالدائم في اشتراط الصيغة و انّه ال يصح تمتع المـسلمة             : 1 مسألة            
بالكافر و يشترط فيه ذكر المهر و االبطل، و ان يكون الصداق مما يتمول عينا او منفعـة او                 

د أو الوصف أو المشاهدة الرافعة للجهالة و ان حقا و ان يكون معلوما بالكيل او الوزن او العد     
  .يكون االجل معلوما من حيث الزمان

ال توراث بين الزوجة و الزوج في المتعة و ان اشـترطت التـوارث و               : 2 مسألة            
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يحتمل جواز تجديد العقد الدائم في زمن المتعة و ان كان للمنع وجه قوى وعدتها بعد انتهـاء                  
  .خمسة و أربعون يوما و أبعد االجلين من ذلك و وضع الحملالمدة حيضان أو 

 االشتراط في عقد النكاح

يجوز ان يشترط في ضمن العقد كل شرط سائغ كان ال يخرجها مى بلدها  : 1 مسألة            
و لو تخلف الشرط فال يوجد خيار فسخ عقد النكاح بخالف سائر العقود، نعم اذا كان الـشرط                

  .الزوج اوجب الخيار صفة في احد الزوجين كالبكارة في الزوجة و االيمانمفاده االلتزام ب

 خيار الفسخ

ء  خيار الفسخ في الرجال ثالثة األول الجنون مطلقا قبل العقد و بعد الوطى: 1 مسألة          
ايضا، الثاني العنن علي وجه ال يقوى علي االيالج و ان كان بعد العقد و لو وطأها او وطـأ                    

  .العقد  اخرى فال خيار لها، الثالث الخصي و يتحقق به مع سبقهزوجة

الجنون و الجذام و العمى و القرن و االفضاء و          : الخيار في النساء سبعة   : 2مسألة            
البرص و العرج اذا كانت قبل العقد و البعده و ان كان قبل الدخول، و لـيس الفـسخ مـن                     

  .ق و ال يعد الفسخ من الطلقات الثالث و ال يعتبر فيه شروط الطال الطالق

اذا اشترط الزوج البكارة و وجدها ثيبا فليس له الخيار لجواز تجدده بعـد         : 3 مسألة            
العقد اال ان يعلم قبل العقد و ان لم يشترط البكارة فظهر آنهاثبيب فله ما نقص من الفرق الى                   

  .المهر بين الثيب و البكر

 مهر الزوجة

مهر الزوجة يكون عينا و دينا و منفعة و عمال تعليم القرآن و الكتابة مالم : 1 مسألة          
يكن ال مالية له كحبة منحنطة أرز و يجوز اشتراط عدم المهر للزوجة و اذا لم يذكر المهـر                   
بين مهر االمثال حسب الشرط و الجمال و الكمال و ان طلق المرأة قبل الدخول و لها المتعة                  

حالة الزوج من الغنى الفقر حرة او مملوكة، و ان طلقها بعد الدخول فلها مهر امثال                باعتبار  
  .و ال متعة لها و المتعة ال تستحقها اال المطلقة الّتي المهر و لم يدخل الزوج بها
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للزوجة االمتناع عن تسليم نفسها حتى بعض المهر و ال امتناع لها بعـد              : 2 مسألة            
المهر مؤجال اذا ابرته قبل الدخول وطلقها وجب دفع تمام المهـر عليهـا اذا               الدخول اذا كان    

  .مات احد الزوجين قبل الدخول فاالقوى تنصيف المهر

 القسمة و النشوز

للزوجة حق المواقعة في كل اربعة اشهر واحدة و حق المضاجعة عـدم             : 1 مسألة            
مبيت لواحدة تعين عليه في كل عند واحـدة و        هجرها علي االقوى و ان متعددات فاذا ابتدأ بال        

ان كن اقل من أربع فللزوج مازاد علي االربع من الليالي و االولى رعاية ذلك من أول االمر                  
  .و تختص الباكر بسبع ليالي و للثيب بثالث

اذا اظهرت المرأة امارات المخالفة و خرجت عن الطاعة فيعطها أوال و            : 2 مسألة            
انيا و ليس له ضربها و اذا خرجت عن الطاعة من التمكين و ايجاد المنفردات جاز                يهجرها ث 

  .ضربها دون االدماء و الضرب الشديد المضر البدن

 النفقات

تجب النفقة علي الزوجة من االطعام و الكسوة و المـسكن و مـصارف              : 1 مسألة            
 مسلمة أو ذمية حرة أو أمـة و          نقطعةالطبيب و الوالدة علي االقوى دائمة كانت المرأة أم م         

تملك مثل ثمن الطعام و الشراب و لها االنتفاع بما عدا ذلك حتى الكسوة و المسكن و ان امتنع 
عن االنفاق مع اليسار ألزمه الحاكم باالنفاق او الطالق و ان تجدد العجز عن االنفاق لم يكن                 

  .للزوجة الفسخ

مع النشور و تعود النفقة عند الرجوع الى اطاعة و يجـوز    ال نفقة للمرأة    : 2 مسألة            
اسقاط نفقتها بخالف نفقة االباء و االبناء فال تسقط النها من االحكام و النفقة بحسب حالها فقد                 
تحتاج الى خادم يخدمها في حالة الصحة و المرض و لو بأن يقوم الزوج بخدمتها و تختلـف                  

  .النفقات بحسب االزمنة ال مكنة

اذا امتنع الزوج عن االنفاق رجعت الى حاكم الشرعي و يلزمه باالنفـاق             : 3 مسألة            
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 مع اليسار و ان امتنع طلقها يجوز للمرأة الخروج عن بيتها اال باذنه و اال كانت و ان جـاز                   
  .لها االرضاع و سائر االعمال اذا لم تناف االستمتاع

مطلقة الرجعية في زمان و البائن اذا كانت حاملة الجل تتعين النفقة علي ال: 4 مسألة          
  .حملها و ال نفقة للمتولى زوجها و ان كانت حاملة

  .ال يتعين علي الزوج االنفاق اذا اتلفت المرأة كسوة و القوت: 5 مسألة          

نفـسه   تجب نفقة االباء و االبناء دون غيرهم من اقارب مع القدرة و ينفق            : 6 مسألة            
  .اوال و علي زوجته ثانيا فضل فعلى االباء و االوالد علي السوية

اذا ترك االنفاق علي الزوجة تعين عليه االداء عن األكـل و الـشرب او      : 7 مسألة            
عينا و ليس عليه ثمن المسكن الخادم الن لها حق االنتفاق بذلك بخالف االباء و االوالد عصى 

  .بترك االنفاق

اذا عجز االب و كان القادر ولده و ان وجب عليه و اال فعلى ام الولـد و  : 8 مسألة           
اال فعلى ابيها و أمها االقرب فاال قرب و ان كان له اب و ابن موسر توزعت النفقة عليهم و                    

  .كذا لو كان له ابناء موسرين

ذا امتنع الـشخص مـن      تجب النفقة علي الرقيق و البهيمة من المالك و ا         : 9 مسألة            
االنفاق علي من يجب عليه من اال و االبناء و المملوك اجبره الحاكم الشرعي و أخـذ مـن                   

  .عروضا أو متاعا لمن عليه نفقته

 احكام االوالد

اذا دخل الرجل بالمرأة بالعقد الدائل و مضت ستة اشـهر ألحـق الولـد               : 1 مسألة            
حمل و هو تسعة اشهر كاملة علي االقوى و ان طلـق            بالزوج بشرط ان ال تتجاوز اقصى ال      

زوجته و اعتدت و جاءت بولد دون ستة أشهر كاملة ألحق بالزوج األول و ان كـان لـستة                   
  .أشهر و صاعدا فيلحق بالثاني
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اذا زنا شخص بامرأة و جاءت بولد فال يلحق به و ان زنا بذات بعل كان                : 2 مسألة            
  .ال ينفت عنه اال باللعانالولد لصاحب الفراش و 

  .االحكام الصحيح ء كالنكاح اذا وطئت المرأة شبهة ألحق الولد بالواطى: 3 مسألة          

للمرأة اجرة الرضاع من االب اذا لم يكن لد مال و اال اخذ من مال الولد                : 4مسألة            
  .تبرعت امرأة برضاعهاو هي احق برضاع و لد هما مالم لب اجرة اكثر من اجرة غيرها أو 

لالم حق الحضانة مدة الرضاع سنتين في لد الذكر و في البنت سبع سنين              : 5 مسألة            
و يسقط حق حضانتها تزوجت و االب احق بولده اال اذا مات االب و االم من الوصي بالطفل               

  .و ان فقد االبوان فالحضانة الب و اال فاالقرب

ضعت الولد االجنبية لم يسقط حق حضانة لالم الن حق الحـضانة            اذا ار : 6 مسألة            
  .غير الرضاع و اذا بلغ الطفل رشيدا فهو بالخيار باالنضام لالب او لالم

يستجب العقيقة عن الولد االكبر للذكر في اليوم السابع من الوالدة، و يكره : 7 مسألة            
نار يدعى عليها المؤمنون انهم عشرة و يـستحب   للوالدين األكل و تطبخ بالماء و ال تشوى بال        

السالمو  غسل المولود و اال ذان في اذنه اليمنى قامة في اليسرى و تحنيكه بتربة الحسين عليه               
  ).ع(آلهو االئمة  و عليه اهللا بماء الفرات من االسم من اسم النبي صلى

 الطالق

  .الزوجين و هو من االيقاعات و مفاده انشاء الفرقة بين          

صيغة االطالق انت طالق و زوجتي فالنة و االحوط وجوبا ان ال يقـع              : 1 مسألة            
باعتدي، و ال هل طلقت زوجته فقال نعم و ان قصد االنشاء و تقوم المتابة و االشارة عند عن   

  .الصيغة

ـ              : 2 مسألة             سفر للزوج ان يوكل علي الطالق حتى لزوج عند عـدم االنفـاق او ال
  .الطويل بحيث كان التقيد للموكد فيه دون الوكالة
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يشترط في الصيغة التنجيز من غير تعاون اال اذا كان مقومـا للطـالق              : 3 مسألة            
  .كقوله له ان كنت زوجتي فال فأنت طالق، و يشترط تعين المطلقة

  ولي عن الصبي اال اذايعتبر في المطلق البولغ و لعقل و ال يجد طالق ال: 4مسألة           

  .بلغ فاسد العقل او طالق الجنون بعد البلوغ

 و كان الطالق عن غبطة و ال يجوز للولي ان يهب للمتمتع بها عن الصبياالقوى و                          
يعتبر القصد و االختيار فاذا كان هازال أو مكرها و لوالي احد زوجيته بطل الطالق و اما اذا                  

ار به او لمحاذير من ابيه و ارجامه او من ارحامها او اكره بحـق   اوقع الطالق مخافة االضر   
  .كان الطالق في الجميع صحيح

يشترط دوام الزوجية دون المتمتع بها الموطوئة بالملك و ان تكون طاهرة : 5 مسألة          
من الحيض و النفاس و الطهر في ضمن الحيض حيض، و المتحيضة بالصفاة كذلك و ان ال                 

 طهر المواقعة و يستنثى من اعتبار كذلك و ان ال تكون في طهر المواقعة و يستنثى                 تكون في 
من اعتبار الحيض من لم يدخل بها و المستنينة الحمل و المطلقة ثم استابن حملها او باعتقـاد          
  .انها حائض فظهر طهرها و االيسة من الحيض و الصغيرة فيجوز طالقهن في طهر المواقعة

من ال تحيض و هي في سن من تحيض اذا واقعهـا زوجهـا ال يـصح                 : 6  مسألة          
الطالق مالم يعتزلها ثالثة اشهر و اذا واقعها زوجها ال يصح الطالق ما لم يعتزلهـا ثالثـة                  
اشهر و اذا واقعها في الحيض فال يحص في الطهر بعد هذا الحيض بل من طهر بعد حيض                  

  .آخر

في زمان الحيض فال طالق اطمئنانه بانقطاع الحيض و         اذا غاب الزوج    : 7 مسألة            
  .ان علم بعادتها صح الطالق العادة و ان وقع في الحيض

يعتبر سماع العادلين النشاء الطالق السماع احدهما و اخبار االخـر و ال   : 8 مسألة            
م الزوج عدالـة  تكفي شهادة وكيل الطالق الزوج و تكفي شهادة العدلين باقرار الزوج، و اذا ل       

  .الشاهدين فليس الطالق صحيحا و هكذا عند منيرى عدالتهما
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ال يجوز للرجل في المطلقة رجعيا اخراجها من البيت اال ان يأتى بفاحشة             : 9 مسألة            
  .توجب الحد فانه يسقط حخقها و أما الناشرة فيسقط حقها مادامت ناشزة

 بطالقهم من الثالث البتـات و الطـالق بـالحلف، و            يلزم أبناء التسنن  : 10 مسألة            
  .وقوعه في طهر المواقعة و وقوعه من دون سماع الشاهدين و ان كانت المرأة من االمامية

 اقسام الطالق

  . الطالق سنة و بدعة، و السنة عدي و غير عدي         

غيـره سـواء ان     اذا طلق و رجع مرتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا           : 1 مسألة            
 وهو المعبر عنه بطالق العـدة، أو وقـع           واقعها و طلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة،        

الطالقات في طهرين أو في طهر واحد و مجلس واحد، و تحرم المرأة مؤبدأ اذا طلقت بعـد                  
دخول الزوج االخير في طالق العدة و االولى االجتناب في الطالق تسعا و ان لم يكـن مـن                  

  . العدة بوقوع المواقعة بعد الرجعة و تخلل الرجعتينطالق

 الطالق الرجعى

  . و هو طالق يجوز للزوج الرجوع بها مادامت في العدة         

يتحقق الطالق الرجعي بقوله رجعت و بالعفل كالنكاح و التفخيـذ بـل و              : 1 مسألة            
اللمس بشهوة و ان     وى تحقق الرجوع  التقبيل ايضا دون اللمس فيحتاج الى قصد الرجوع و االق         

  .انكر الطالق كان بحكم الرجوع

ال يتعبر في الرجوع اطالع الزوجة و ان ادعى الرجوع بعد العدة فعليـة         : 2 مسألة            
اقامة البينة و ان ادعى عملها حلفها و ان ادعى الدخول ليصح رجوعه و لم يكن ظهور حال                  

  .تلى بها فالقول قولهفي الدخول فالقول قولها و ان اخ

جواز الرجوع حكم ال حق ليتمكن من اسقاطه و لو يالصلح و ان امكـن               : 3 مسألة            
  .الصلح بوجه من الوجوه
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 ةالخلع و المبارا

  . الخلع طالق مع كراهة الزوجة، و المبارات كراهة من الطرفين         

 و ان كان الجمع اولى و يقدم البذل من          يقع الخلع بصيغة الخلع و الطالق     : 1 مسألة            
المطلق او الوكيل من طرفها علي ان يطلقها علي ما بذلت و يقول الزوج فورا و الوكيل انت                  

  .و اال لم تستحق العوض) بكسر الالم(مختلعة او مطلقة علي ما بذلت 

لقبول منهـا   ليس من الخلع اذا استعدت الطالق بالعوض فيتعين اتباعه با         : 2 مسألة            
بعد ذلك و يجوز في البذل بما يتمول و لو كليا في الذمة بأكثر من الصداق او بما فـى ذمـة              
الزوج من المهر و يجوز بالرضاع ولده و يكفي ايضا ضمان شخص للبذل و ال يصح التبرع                 

  .حيث ال يرجع، اليه بالضمان و ال يصح في المال المحرم كالخمر

لت ال يذاء الزوج لم يقع الطالق خلعا و صار رجعيا و ال تقـع اال                اذا بذ : 3 مسألة            
للكراهة الشديدة و لو من جهة سوء منظره أو عدم احترامه لها أو لوجود مـضرة أو أذيـة                   

  .ارحامه و أبويه و اذا و االخالق ملتئمة فالطالق رجعي

ل و اذا رجعت به جـاز      طالق الخلع بائن الرجوع له و لها الرجوع بالبذ        : 4 مسألة            
المطلقة ثالثـا نعـم اذا      . للزوج الرجوع بها و ال يتحقق الخلع فيما ال يمكن الرجوع كاليائسة           
  .رجعت و لم يعلم الزوج حتى انقضت العدة فاالقرب صحت رجوعها

المبارات كراهة من الطرفين و ال بد من انشاء الطالق و ال يكفي بارئت              : 5 مسألة            
  .ي مبلغ كذا و ال تكون الفدية اكثر من المهر و يجوز الرجوع اذا رجعت بالبذلزوجتي عل

اذا طلق المريض زوجته ورثته الى سنة من حين الطالق بـشرط ان ال              : 6 مسألة            
  .تتزوج و ال مستدعية للطالق و ان يموت في ذلك المرض ال في غيره

 المحلل للطالق

ءقبال بدخول الحشفة و ان وطئهاالحيض و  لمحلل البلوغ و الوطيعتبر في ا  : 1 مسألة            
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ان يكون العقد دائما ال متعة و تصدق في تزويجها بالمحلل و باصابة المحلل بالدخول مـالم                 
يعلم كذبها و اذا اعترفت بالمحلل و تزوجت ثم انكرت لم يقبل انكارها و يقبل قول الـزوج و         

  .لي االقلاذا شك الزوج في عدد الطالق بنى ع

 عدة الطالق

يشترط في الطالق خلو المرئة من الحيض و النفاس اذا كانـت المرئـة              : 1 مسألة            
مدخوال بها و اما اذا لم يدخل بها فال يشترط خلوها من الحيض او النفاس و اذا كان الـزوج                    

ـ                د ذلـك   غائبا عنها فيتجرى علي وجه ان يطوئن الزوج بخلوها عن الحيض او النفاس و عن
  .فيصح طالقها و ان صادف الحيض او النفاس

ال عدة علي الصغيرة الّتي لم تكمل تسعة و ان دخل بها الزوج و يجـوز                : 2 مسألة            
  .طالق اليائسة و من لم يدخل بها زوجها و الحامل علي كل حال و ال عدة عليها

وز طالقها اال بعد ثالثـة  من كانت في سن من تحيض و ال تحيض ال يج       : 3 مسألة            
اشهر من زمن المواقعة فان كان في اثناء الشهر فيعتبر ان يكون ثالثين يوما و اال اجزئهـا                  
االشهر الهاللية و ان كانت المرئة فحيض في كل ثالثة اشهر مرد فيتعين عليها ثالثة حيضات 

ـ        ا اتمـام العـدة   او سنة كاملة و ان حاضت مرة بعد الطالق ثم بلغت سن اليأس تعـين عليه
  .شهرين

اذا طلقت المرئة ثالثة حرمت علي المطلق حتى تنكح زوجا غيـره و اذا            : 4 مسألة            
طلقها تسعا و نكحها بين كل ثالثة رجالن فان راجعها و واقعها في كـل مـن الطالقـين و                    

 تحـرم   االوليين حرمت عليه مؤبدا، و ان جدد العقد عليها في كل مرة بعد خروج العدة فـال                
  .ء المحلل لها عليه في التاسعة و يجوز له ان يتزوج بها بعد وط

اذا كان حيض المرئة مستقيما فعدتها ثالثة اطهار و ان كانت في سن من              : 5 مسألة            
تحيض و ال تحيض فعدتها ثالثة اشهر كما عرفت و تتربص قبل الطالق ايضا بثالثة اشهر،                

 كان الحمل سقطا ال نطفة و ان حملت باثنين فبقضاء بوضع            و عدة الحامل وضع حملها و ان      
  .االخير من الحمل
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 عدة الوفاة

عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر و عشرا دائمة او متعة دخل بها أم              : 1 مسألة            
ال صغيرة أم كبيرة أو يائسة و ذات الحمل تعتد بأبعد االجلين، و اذا طلقها و مات قبل انقضاء 

  .لعدة فان كان رجعيا بطلت عدة الطالق و تعين عليها عدة الوفاة من حين الموتا

يجب الحداد ما دامت في العدة من ترك الزينة و الطيب و كلما يعد زينة               : 2 مسألة            
في الوجه و اللباس و يختلف ذلك باختالف البلدان و ال بأس بتنظيف بدنها و لباسها الفاخرة و       

  .هاتزيين اوالد

اذا تركت الحداد عصيانا او جهال و انتهت العدة فال حـداد عليهـا، و ال                : 3 مسألة            
يجب الحداد علي المجنونة و الصغيرة و لو باعتبار و ليهما علـي االقـوى، و يجـوز لهـا          
الخروج من بيتها للحوائج و االمور الواجبة كالحج و الزيارة و االحوط وجوبا ان تبيت فـى                 

  .ليالبيتها 

 و في الغائب من حين اخبارهـا بالعـدة، و            العدة من حين موت الزوج    : 4 مسألة            
  .اليبعد ان يكون ايضا لمن خفي خبره و ان كان في البالد كالمسجون

 عدة المفقود زوجها

تعتد عدة الطالق ان لم يكن عندها من ينفق عليها او تصبر و ان لم ينفق                : 1 مسألة            
ا و لكن بعد تأجيلها أربع سنوات من حين نقل امرها الى الحاكم الشرعي و الفحص فـي          عليه

  .البلدان باسمه و صفاته علي الوجه المتعارف في هذا الزمان من الوسائل

هذه العدة و ان كانت اربعة اشهر و عشرا اال انها بحكم العدة الرجعية فى : 2 مسألة          
 و ان جاء الزوج و هي في العدة رجعت اليـه و ان تزوجـت او                 النفقة و الكسوة و السكنى    

  خرجت من العدة و ان لم تتزوج فال رجوع له علي االقوى و ان علمت بحسب

  .القرائن و االمارات جاز لها التزويج و ان كان في تصديقها لمن علم بذلك تأمل



 113

ن تعتد عدة الوفاة عنـد      اذا تبين للزوجة موت زوجها في العدة فاالحوط         : 3 مسألة            
العلم بذلك و ال عدة لها بعد انتهاء العدة و ان كان قبل انقضاء العدة او قبل الطـالق وجـب                     

  .عليها عدة الوفاة

 الظهار و االيالء و اللعان

اذا قال الزوج المرأتة اتي كظهر امي او اختي او أحـد المحـارم وقـع            : 1 مسألة            
 بشاهدين عادلين يسمعان قول المظاهر و اليقع مع الغضب السالب           الظهار و البد من وقوعه    

  .للقصد و شروط الظهار شروط الطالق من الطهر و غيره

 المختص به بما يريد علي اربعـة اشـهر، و ال             االيالء الحلف باسم اللّه   : 2 مسألة            
  .ء اال بالكفارة يجوز الوط

الزوجين توجب دفع الحد بالحتمال الزنا او نفي الولـد          اللعان مباهلة بين    : 3 مسألة            
الزوجة الدائمة   عن فراشه و ال يجوز االمع اليقين و الانكاره مع امكان التحاقه به و ان يكون               

  .و أما المتمتع بها فينتقي الولد بنفيه من غير لعان

عد القذف او نفي الولد اليقع اللعان اال عند الحاكم الشرعي بنفسه و يقول ب     : 4 مسألة            
 علي ان كنت مـن الكـاذبين و          اني لمن الصادقين أربع مرات ثم يقول و لعنة اللّه           اشهد باللّه 

 انّه لمن الكاذبين أربع مرات بعد أمر الحاكم بذلك و يجب ان              تقول المرأد بعد ذلك اشهد باللّه     
  .الزوجةيقوما حال التلفظ و عند ذلك ينتفي الولد وال يقام الحد علي 

 العتق

 وأهل الزمة اذا اخلوا بشرائط الذمة و ال يملك        يختص الرق بأهل الحرب   : 1 مسألة            
الرجل او المرأة احد االبوين و ان علوا و ان ملك احدهم عتق و حكم الرضاع حكم النسب و                   

  الصريح من الصيغة أنت حر، و يشترط في التعق الشرائط العامة من

و غيرهما و في المعتوق الملك و اذا اشترط في العتـق شـرطا كالخدمـة و                 البلوغ و العقل    
  .غيرها جاز
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التدبير ان يقول انت حر بعد وفاتي فيعتق من الثلث و اذا دبرت الحبلـى               : 2 مسألة            
  .اختصت بالتدبير دون الحمل

نجم كـذا   ذا و تؤديهالكتابة تكون مطلقة فيقول لعبده او أمته كاتبتك علي ك       : 3 مسألة            
فيتحرر بمقدار ما يؤدي و ليس له و ال لمواله فسخ الكتابة و قد تكون الكتابة مشروطة فيقول                  
فان عجزت فأنت رق و هذا ال يتحرر منه شيء اال بعد االقساط لها و العجز ان يؤخر نجما                   

  .عن وقته

 المواريث

  :اتب ثالثة الميراث له سببان نسب و سبب، اما النسب فمر         

المرتبة االولى االباء و االبناء و كل واحد الصنفين يمنع األ بعد، فـاالب              : 1 مسألة            
يمنع الجد و الولد يمنع ولد الولد و يكون االباء و االبناء مع الزوح و الزوجة و لهذه مرتبـة                    

لمن انفرد بالميراث و اذا فروع، األول انفراد االب او االم او االبن او البنت الزوج المال كله             
السالمو يذفع للفقيـر ز مـن        انفردت الزوجة بها الربع قيمة و ثالثة ارباع المال لالمام عليه          

الغيبة، الثاني أب و ام فلالب الثلثان و لالم الثلث، الثالث بنتان المال بالمناصفة بينهما تسميته                
احد و البـاقي لالبـن سـميته وردا،        وردا، الرابع اب و أم و ابن الالب و االم السدس لكل و            

الخامس أحد االبوين مع بنت واحدة فله اربع تسميته وردا و البـاقي للبنـت تـسميته وردا،                  
السادس احد ابوين مع بنتين او اكثر فألحد االبوين الخمس تسميته وردا و الباقي للبنتـين او                 

الم الخمس تـسميته وردا و      السابع اب و ام مع بنت واحدة فكل من االب و ا           . البنت بالسوية 
الباقي للنبت الواحدة، الثامن اب و ام مع النبتين او اكثر فكل من االب و االم السدس و الباقي                   

  .للبنتين او البنات

 التاسع زوج او زوجة مع احد االبوين و معهم بنت او بنات فللزوج الربع و للزوجة                
  لثان و ال حد االبوين السدس و ان بقيمعهم الثمن و البنت النصف و للبنتين الث

شيء يرد علي احد االبوين و علي البنت او البنات بنسبة الحصص، العاشر زوج مع االبوين                
و بنت واحدة فللزوج الربع و لالبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس، الحادي عشر                
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بنتين و هو الثلثـان     زوج مع اب و ام و بنتين فلالبوين سدسان و نصف و ينقض من سهم ال               
سدس و نصف، الثاني عشر زوجة مع اب و ام و بنتين فللزوجة الثمن و لالبوين السدسان و                  

 ولكن قد كان للميت اخ و أختان او اربع           الباقي للبنتين، الثالث عشر اذا كان للميت اب و أم         
 الـى   اخوات او اخوين فينقص بسبب وجودهم نصيب االم من النصيب االعلى و هو الثلـث              

السدس و لكن بشرط اسالمهم و غير مماليك و ال قاتلين و منفصلين بالوالدة ال حمال و يكون                  
  .من االبوين او االب و كان االب موجودا و اال فاالم هي الوارث

يحبى الولد االكبر مجانا بثياب بدن الميت و مصحفه و خاتمه و سـفيه و        : 2 مسألة            
لميت فال حبوة له و هذا الحمن للولد الصلبي دون ولـد الولـد و اذا                اذا استغرق الدين مال ا    

تساووا في السن اشتركوا في الحبوة، و المراد من الولد االكبر هو المتقدم والدة الالخارج من                
  .الرحم اخيرا

 المرتبة الثانية

السوية و لهـذه  اذا انفرد االخ فالمال كله للنفرد و ان تعدد االخوة قسموه ب : 1 مسألة            
األول اخوة و أخوات لالب للذكر مثل حظ االنثين، الثاني اخ منفرد المال كله              : المرتبة فروع 

له سدس بالفرض و الباقي بالقرابة ردا، الثالث اختان او اخـوات ثلـث بالقرابـة و ثلثـان                   
  .بالفرض

فله السدس ذكرا او  الرابع اخوة بعضهم من االبوين و بعضهم من االم و كان واحدا                       
انثنى و الباقي للمتقرب لالبوين و ان كان االخوة من االم متعددة كان الثلـث لهـم و يقـسم                    
بالسوية و الباقي لمن تقرب باالبوين للذكر مثل حظ االنثين، الخامس اخوة من االب و أخـوة            

 الباقي للمتقربين   من االم فان كان االخ واحدا كان له السدس و متعددا الثلث و يقسم بالسوية و               
  باالب يقسم للذكر مثل حظ االنثيين، السادس اخوة و

اخوات من الطرفين او طرف واحد و زوج او زوجة ففللزوج النصف و للزوجـة الربـع و                  
  .الباقي لالخوة و االخوات

اذا انصر الوارث في الجد او الجدة فالمال له و اذا اجتمعا فان كانـا الب          : 2 مسألة            
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ذكر مثل حظ االثنين و ان كان بعضهم الب و بعضهم الم فللجد من االم الثلث و ان كـان                    فلل
  .واحدا، و للجد من االب الثلثان

اذا كان اجداد الم و أجداد الب و كان معهما اخ او اكثر فللجد مـن االم                 : 3 مسألة            
خوة للذكر كثل حظ االنثيين و الثلث و يقسم بالسوية و الثلثان للمتقرب من االجداد لالب مع اال 

  .يشارك االخ لالم في الثلث و يقسمونه بالسوية

 المرتبة الثالثة االعمام و االخوال

األول االنحصار من   : اذا انحصر الوارث في العمومة ففي المرتبة فروع       : 1 مسألة            
 فالقسمة بالتفاضل   طرف االب او االم من االب و االم فالمال كله له فان كان من طرف االب               

  .للذكر مثل حظ االنثيين و من طرف االم بالسوية

 الثاني اجتماع العمومة من طرف االب او االبوين مع الخؤلة من طرف االبوين او                        
  .االب فللخؤلة الثلث و مع التعدد يقتسمونه بالسوية و للعمومه الثلثان للذكر مثل حظ االنثيين

اع العمومة من االبوين او االب مع العمومة و الخؤلة من االم فللخؤلـة               الثالث اجتم           
من االم الثلث يقسم بينهم بالسوية و السدس من الثلثين في صورة االتحاد و الثلث في صورة                 

  .تعدد العمومة من قبل االم و الباقي للذكر ضعف االنثى مع التعدد و االختالف

ج أو الزوجة فلهما السهم االعلى في هذه المرتبة بجميـع           اذا اجتمع الزو  : 2 مسألة            
  .فروضها

 الميراث بالسبب

األول الزوجية، فللزوج النصف من مال الزوجة اذا لم يكن لهـا ولـد و               : 1 مسألة            
الربع مع الولد و للزوجة الربع مع عدم الولد له و اذا لم يمن للزوجة وارث فـالميراث كلـه                    

 يكن وارث اال الزوجة فلها الربع و الباقي لالمام و ال يرد عليها حتـى فـى                  للزوج و اذا لم   
  .زمان الغيبة
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يشتركن النساء في الثمن و الربع و ال ميـراث للمتعـة و ان اشـترطت     : 2 مسألة            
  .الميراث و ترث المطلقة رجعيا دون البائن

رها كاالرض و ال ترث الزوجية      يرث الزوج من الزوجة المنقوالت و غي      : 3 مسألة            
من األرض و ان كانت زراعية او كان مال الزوج من حيث التجارة في األرض على االقوى                 
و ان لم يكن عند الزوج اال االراضي فال ترث من االراضي العينا و ال قيمة و تـرث مـن                 

  .االشجار و البناء و االالت و االخشاب و نحوها

دفع القيمة اليها و يتعين عليها القبول و يجوز دفـع االعيـان، و          للوارث  : 4 مسألة            
تكون شريكة معه و لها حينئذ النماء و ليس لها النماء اذا تأخر الوارث عن دفع ثمنهـا و ان                    
اثم بالتأخير من غير سبب و المدار في القيمة يوم الدفع و ان كان االولى دفع اعلى القيمتـين                   

  .من يوم الوفاة و الدفع

اذا دخل المريض بزروجته في حال المرض ورثتـه و ان مـات قبـل               : 5 مسألة            
  .الدخول فالنكاح باطل و ال مهر لها و ال ميراث

 السبب الثاني و الثالث و الرابع و الء العتق و ضمان الجريـرة و والء االمـام و                            
  .تفصيلها في رسالة الهدى

 ولد المالعنة و الزنا

  ولد المالعنة ترثه االم و من ينسل اليها و ال يرثه االب و من ينتسب: 1 مسألة          

اليه و ال يرث ولد الزنا من الطرفين او من احدهما اذا كان هو الزاني ويرث ولـد اوالده و                    
  .أوالده يرثونه

اطا الحمل يرث اذا خرج حيا و ان لم تستقر الحياة فيه ويترك للحمل احتي             :2 مسألة            
  .نصيب ذكرين و أما المجهول بعد الفحص بأربع سنوات فتقسم امواله بعد االربعت سنوات

الخنثى المشكل الّذي ال يعرف يرث نصف سهم رجـل و نـصف سـهم       : 3 مسألة            
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االنثى و أما غير المشكل فاما يعرف في البول من احدهما دون االخر من ذكر او فرج و ان                   
لمدار علي االسبق و ليس من االمارة انقطاع البـول مـن احـدهما و ال         بال من كل منهما فا    

  .تساوى االضالع و عدمها

 و    و أمة اللّـه     من ليس له آلة الرجل و المرأة يرث بالقرعة باسم عبداللّه          : 4 مسألة            
  .من له رأسان و حقوان فان انتبها دفعة فهما واحد و اال فهما اثنان في الميراث

ميراث الغرقى اذا جهل المتقدم و المتأخر ورث كل منهما مـن االخـر              : 5 مسألة            
فللزوج من الزوجة النصف و لها من الزوج الربع و كذا المهدوم عليه و لـيس الحريـق و                   

  .القتيل بافتراس السبعت كالغريق في الحكم

الكتابيين و بالسبب   ميراث المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيح ك       : 6 مسألة            
غير الصحيح ايضا علي االقوى كمن تزوج بأخته و أولدت فلالخت نصيب الزوجة الزوجة و             

  .للولد نصيب الولد الصحيح

  .الكفر و القتل و الرق، و التفصيل في رسالة الهدى:  موانع االرث7 مسألة          
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 مسائل العصر المستحدثة

ائعات المستعملة في هذه العـصور لرفـع القـذارة ليـست            االدوية و الم  : 1 مسألة            
  :بمطهرة شرعا و ان ازالت عين النجاسة

ان اتخذ من الخمر فنجس و حـرام دون         ) باالسبيرتو(و ما يسمى    ) الكل: (2 مسألة            
المتخذ من الخشب و االشجار و النبات فانه طاهر و ان شك في اتخاذه من مادة مكسرة و لكن 

ير معلوم و ان علم اسكاره بمرتبة من المراتب كخلطه بالماء او نحـوه فمحكـوم                الفرض غ 
  .بالنجاسة ايضا

الفرق في قطع المسافة بين طي األرض او الفضاء كالطـائرة و تجـب              : 3 مسألة            
الصالة في الطائرة بشروطها من االستقبال و غيره و اذا وقفت الطائرة في الفضاء و كانـت                 

 األرض بثمانية او اربعة فراسخ ملفقة فال يجب تقصير الـصالة و الـصوم و ان      الحركة من 
  .نزلت اخيرا بمسافة بعيدة كأراضي الغرب

اذا تحرك الشخص من بالده قبل طلوع الشمس ثم وصل الى بالد اخرى             : 4 مسألة            
 في بالده لم    لم تطلع الشمس و لكن يعلم ان الشمس في بالده قد طلعت صلى اداء، و ان صلى                

  .تجب مرة اخرى و هكذا في الظهرين و العشائين

اذا صام في بلده ثالثين يوما وورد في بلد آخر و قد بقى من الشهر يـوم            : 5 مسألة            
او اكثرفاالقوى عدم وجوب الصوم علي اكثر من ثالثين يوما و ان كان االحتياط ال ينبغـي                 

  .تركه

ن بلد و قد خرج وقت الصالة و دخل في بلد اخرى و الوقـت         اذا خرج م  : 6 مسألة            
باق وجب عليه االداء و لو بادراك ركعة و اذا في بالده و لما وصل بلد اخرى دخل الوقت لم   

  .تجب عليه صالة اخرى

اذا سافر في الطائرة و وصل الى مكان و كان اغلب السنة ليال او نهارا               : 7 مسألة            
قدار النهار المتعارف من بالد خط االستواء و نحوها و كذا اذا كـان النهـار                تعيين االخذ بم  



 120

بمقدار اربعة ايام أوليالي رجع في المقدار الى خط االستواء و ماقاربها في االعتدال، و كـذا                 
اذا سافر في الطائرة تطوى الكرة االرضية قبل انتهاء اليوم اربعا او خمسا، فالحكم الرجـوع                

واء و ماقاربه، و هكذا الحكم في حيض المرئـة و طهرهـا و استحاضـتها و                 الى خط االست  
  .صالتها

اذا سافر الزوج عن زوجته اكثر من اربعة اشهر للتنزده او للمالهـي ال              : 8 مسألة            
للكسب و التجارة لقوته فال يخلو من االشكال في جواز سفره و ترك حقوق زوجته بأكثر من                 

 االقوى جواز السفر اذا ال موضوع الحكام حقوق الزوجة فى الـسفر             اربعة اشهر و ان كان    
  .مالم يكن للمالهي و الصيد او يخاف علي عرضها من غير موجب للسفر

اذا حكم الحاكم يثبوت الهالل في العيدد وجب الفطار، و أما بقية االثـار              : 9 مسألة            
شوال فمحل تأمل و ال يستفاد مـن الدلـة          من وفاء الدين و الصدقة و النذر اذا كانت بعنوان           

  .ترتيب جميع االثار

اذا اد زكوة الفطرة ثم سار الى بلد اخرى و هل الهالل في اليوم الثاني               : 10 مسألة            
  .لم تجب عليه فطرة اخرى

اذا وجدت معادن في الكراة االخرى وجب الخمس لمن تملكها و هكـذا             : 11 مسألة            
بها اذا زاد علي مؤنة السنة، و هكذا لو كانت هناك حبوب كالحنطة و الـشعير و                 في التجارة   

التمر فقيها الزكوة و ان كان ثبوت غالت بالكيفية الّتي في االرضـفمحل تـردد علـى كـل                   
  .موضوعات فرضية ال حاجة لذكرها في الفقه في هذا الزمن

جوازات تجوز المعاملة عليها و     التصاوير المرسومة في الجنسيات و ال     : 12 مسألة            
النظر اليها و أخذ الصورة من المرائة علي وجه ال يستلزم النظر الى المحرم منهـا و ان ال                   

  .يكون بريبة

الكحول و ما يستعمله االطباء للتخدير و العالج في القسم المتخـذ مـن              : 13 مسألة            
ر نسبة مخصوصة مع الماء او غيرها فـال   الخشب الّتي فيه مادة السم دون االسكار او االسكا        

  يجب الحرمة مالم يعلم االسكار، و أما المتخذ من الخمر بالتبخير فهو و ان
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قلنا ان البخار المصعد كالماء المتنجس ال يترتب عليه حكم النجاسة اال انّه هنا يقوى ان الحكم               
  .يدور مدار الحقيقة دون العنوان فيشكل استعماله و طهارته

ما تهدمه الحكومات من االمالك من البيوت و البـساتين و المـساجد و            : 14 مسألة            
جواز العبور   الحسنيات فان كان ذلك في االمالك و عوضوا بقيمة يرضى بها المالك فال ريب             

و المرور بل حتى لو كانم التعويض قليال و لم يرض المالك و لم تكن األرض مبلطة فيجوز                  
ال عرفا و أما في المساجد و الحسينيات فال تخرج العرصـة عـن عنـوان                العبور لتلف الم  

المسجدية و وقف األرض حسينية و تترتب عليها آثار المـسجدية فـى حرمـة التنجـيس و             
  .االستطراق جنبا

منع الحمل قبل كونه مبدء نشوء انسان فان كان لعدم استطاعة المرئـة             : 15 مسألة            
الحمل بل و اسقاطه بعد انعقاده مبدء انسان و ان كانت غير مضطرة             للحمل فجائز المنع من     

علي االسقاط فيحرم و عليها الدية علي حسب ما قرر في الديات و أما ان اوجـدت المـانع                   
للحمل من استعمال الدواء يوجب عدم اهلية الرحم للخصب بالوالدة بعد انتهاء الحيض فر بما               

حب كثرة النسل من المسلمين و اما تعقيم النساء كافة من الحمل             ي  ال يخلو عن كراهة الن اللّه     
  .فمحرم لقطع النسل البشري بتاتا

يجوز تقطيع الميت لحفظ حياة شخص غيره كشق بطن الميتـه احيـاة             : 16 مسألة             
ولدها من بطنها و يجوز تقطيع الولد الميت في بطن امه و اخراجه من رحمها او ايجاد عملية 

خراجه حيا لسالمتها و يجوز شق اعضاء الميت اذا ابتلع مال غيره اما تضييعا للمال عـن                 ال
صاحبه المأخوذ منه و يجوز شق اعضاء الميت او تشريحه لكشف جريمة و نجاة متهم شـق                 
او لمعرفة القاتل للميت و نحو ذلك من الموارد الضطرارية فانه يجوز شق اعضاء الميت أو                

  .تشريحه لذلك

التشريح لتعلم الطب االقوى منعه في كل محقون الدم و ان كان كـافرا              : 17 مسألة            
ذميا و يجوز في غير محقون الدم و اما تحصل المناط بجوازه بدعوى ان به مصلحة عامـة                  

  .للبشر جارحة كعين عهدتها علي المدعي نهم يمكن دعوى جواز بذل العام من الوجهة الدينية
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  الكمبياالت المسمى بعضها بالسنته اذا باع المديون ما في ذمته بأقل: 18ة  مسأل         

من المبلغ للدائن بأن تأخذ الورقة من المديون ليأخذ المال من ثالث بميلغ اقل من الصل فـان                  
كان غير مكيل و ال موزون كدينار عراقي في عملة ايرانية او غربية او عند ايقاع المعاملـة            

ر الشخص مديونا لشخص ثالث جاز ذلك، و اذا لو حظ القرض غير حقيقي       ذمة المديون ليصي  
و هو متعاط بين التجار للصداقة، فان رجع ان الدائن ليس بدائن حقيقة و المعاملة في ذمته و                  
يكون الدائن ليس بمديون للمصرف و البنك حقيقة و ان المديون الصوري ضامن، او ملتـزم                

 الصوري و نتيجة العلمة ان ال رباء علي طبق الشرط الـضمني      بتأدية المال ان لم يؤد الدائن     
  .فهو صحيح و اال فباطل

الكمبياالت و االوراق ال مالية لها حقيقة و ليست كالنوط الدولي و لذا ال           : 19 مسألة            
يجب دفعها الى الدائن لسقوط ذمة المدين و ال تضمن عند التلف او االتالف بخـالف النـوط          

  .ر ماال عند الدول، و ال تجر في االوراق النقدية ايضا االوجه القرضحيث تعتب

ما يأخذه المصرف او التاجر من المديون عند تأخر الدفع بعـد حلـول              : 20 مسألة            
االجل فحرام اخذه، نعم اذا كان علي وجه البذل و االعطاء الرضاء دون المعاملـة الموجبـة                 

  .للرباء فاالقوى الجواز

المصارف الرهنية ان كانت المعاملة علي القرض لمدة معينـة و نفـع             : 21 مسألة            
معين و قد اخذ المصرف العين رهنا في قبال المال المأخوذ منه و انّه ان لم يدفع الراهن عند                   
حلول االجل فالمصرف الرهني يتملك المال و هذه الصورة من المعاملة باطلـة و ان كانـت            

لسلف فباع الشخص االلف بستمائة و اشترط المشتري ان المال و ثيقة علـي              علي وجه بيع ا   
وجه الضمان صريحا في الغرض المذكور يكون وكيال من قبل الراهن في البيع عند تخلـف                

  .البائع عن االداء في الوقت المضروب فالبيع و الشراء والوكالة جائزة

 و مفادها تعهد جماعة بالشركة ألخذ مال        الشركة المعروفة باليا نصيب   : 22 مسألة            
منهم معين فيقرؤن بطاقات بين اشخاص متعددين و من اصاب في القرعة و أعطت الـشركة         
مبلغا من المال فهو حرام، النه من القمار و اما ان كان االعطاء من طـرف اخـذ البطاقـة                    
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  عينلالعانة للمؤسسات الخيريه و االجتماعية و البائع يقرع بين الداف

للمال فمن اصابته القرعة يعطيها العانة المؤسسة الخيرية فهو ايضا من الحـرام و القرعـة                
  .ليست من المملكات

بطاقات اليا نصيب و بليط بخت آزمائى المسمى ـ باللغة الفارسية ـ ال : 23 مسألة          
 ان تعلقـت    يجوز بيعها و ال شرائها و المال المأخوذ مضمون و يجب دفعه لصاحبه سـواء              

القرعة بتعيين المال ام ال وسواء ان كانت المعاملة تعلقت باسم اليا نصيب او باسم المؤسسات                
الوجه المحرم فال يجوز التصرف  الخيرية، نعم اذا قصد البذل و المساعدة قبض الشخص المال      

قـع  فيه و ان لم يعرف صاحبه و كان غير محصور جاز الصدقة على الفقراء و االولى ان ي                 
  .التصدق باذن الحاكم الشرعي

المتعارف في عصرنا من اختصاص الصنعة بمخترعها و منع كل احد           : 24 مسألة            
  .من التقليد و التكثير فان كل شخص له سلطان علي ماله مالم يكن محترما

 البيع و المعامالت

نه جائز و ان كـان      بيع الدم لمريض من انسان علي وجه ان ال يضر ببد          : 1 مسألة            
االولى المصالحة علي ذلك، و يحرم شراء الذبائح المذبوحة باالالت و ان كان الذابح مسلما و                

  .علي القبلة و التسمية و هي ميتة، و ال يملك البائع الثمن و المشتري المثمن

ب و  االقر التأمين المتعارف في التجارة و الصناعة و الجاه ضمان بعوض         : 2 مسألة            
ليس من البيع و الصلح و الهبة المعوضة و ليس من االلتزام بالخسارة و انن جاز ان يكـون                   
من هذه العناوين و يصح في جميع اقسامه اال التأمين علي الحياة مالم يرجع الـى المقـدمات              

  .االختيارية من تنظيم األكل و الشرب و المسكن و نحو ذلك فانه جائز أيضا

 االوراق النقدية يجوز المعاملة فيها بالبيع و الشراء و ال يجري فيها الرباء :3 مسألة          
اال في مورد القرض، و ال يجري عليها حكم بيع الصرف و هي مال مـضمونة بـاالتالف                  

و االوراق التجارية التى ليست لها مالية، و ال معامالت واقعية فانهـا اذا              ) الكمبيات(بخالف  
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  .تلفت ال تضمن

  فيأخذ شخص ورقة و ينزلها عند) المصارف و البنوك(التنزالت في : 4 مسألة          

آخر بمبلغ أقل بأن يبيع ما في الذمة بأقل منه فاذا كان من العمالت الدوليـة مـن الـدينار و                
  .التومان و الدوالر جاز ذلك ما لم يكن من باب القرض او المكيل و الموزون فانه غير جائز

المعامالت مع المصارف و البنوك اسـالمية أم ال تجاريـة او حكوميـة             : 5  مسألة          
كسائر المعامالت و ان علم بأن المصرف او المؤسسة التجارية فيه من المحرمات فال حرمة               
في المأخوذ و ان احتمل كونه منه كما يؤخذ مما اليبالون بالحرام و ان تـردد الـذهن فـي                    

 اخذ الربح مالم ترجع الوديعة الى التملك بالضمان، و اذا           المصارف االسالمية، و عليه فيصح    
كانت المعاملة مع المصارف ديونا امكن التخلص من الرباء بالوجوه السابقة، ويصح االخذ من 

 و ما يدفعه للعمال من باب التشويق و القرض و الهدايا و المساعدات و الجـوائز          المصارف
ها ثم ان الظاهر من أن الودائع في البنك علي نحـوين،            في االعياد كما تعطي الشركات لعلمال     

مـا تـدخل فـي      : احدها وديعة محفوظة اليتصرفون فيها و عليها من البنك جعالة، و ثانيها           
  .المعامالت و ليست وديعة بالمعنى المصطلح و ال تملكا بالضمان و ان سميت وديعة

 ثم سقطت عن المالية فتضمن باقـل        اذا باع او استقرض بالعلمة الورقية     : 6 مسألة            
  .مراتب القيمة قبل السقوط رأسا

البطاقات اوما يعينه التاجر بالقرعة بحيث يترتب عليه مال او عمـل ذو             : 7 مسألة            
مال كركوب القطار و جواز السفر تفيد جعل حق من الحقوق فيشكل اخـذها و سـرقتها او                  

 اذن المتولي فيها ما لم يحرز الرضاء من المجميع التصرف فيها و ال تصرف الوكيل من غير
  .ما لم تكن هذه من المقار واال كانت محرمة

ال يجوز االجارة علي تشريح بدن المسلم سواء ان كان لـتعلم الطـب و               : 8 مسألة            
تقدمه للصحة ام كان النقاذ مسلم و يجوز ذلك في الكافر الحربي و في الذمي تأمل او منع و                   

يجوز أيضا قطع العضو من المسلم و لو لمسلم آخر حتى لو بذلـه الـشخص، و اليبعـد                   ال  
الجواز اذا كان لحفظ شخصية دينية مهمة و ان كان ال يخلو عن تأمل وتقدير الجـواز فـي                   
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الكفار و انتقاله الى عضو المسلم فان صدقت االستحالة و لو بمدة بحيث عد من اجزاء بـدن                  
  .و اال فالحكم النجاسةالمسلم فالحكم الطهارة 

ما هو المتداول في هذا العصر المسمى بالقنطرات فيشكل كونها اجارة او            : 9 مسألة            
  .بيعا فال بد من اجراء عنوان الصلح و اال فالمعاملة باطلة

   المعونة و التوفيق  تخليص رسالة الهدى، و من اللّه تم بحمد اللّه

  و هو ولى التوفيق
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